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Mimořádné zastupitelstvo, které se konalo na začátku března, 
odsouhlasilo půjčku finančních prostředků z Fondu rozvoje by-
dlení všem osmi žadatelům. Prostředky ve výši 1 018 000 korun 
budou vlastníky nemovitostí použity pro modernizace rodinných 
domů nebo bytů ve Starém Městě.

Zápůjčky jsou úročeny sazbou 0,5% se splatností 3 roky a 1% 
se splatností 5 let. 

„V letošním roce byl o zápůjčky mnohem větší zájem než v mi-
nulých letech, a to pravděpodobně kvůli zvýšeným úrokům bank. 
Zastupitelstvo na návrh rady města muselo změnou rozpočtu na-
výšit alokovanou částku 550 000,- Kč o 468.000,-Kč. Věřím, že za-
půjčené prostředky poslouží nejen majitelům k zvelebení bydlení, 
ale i k rozvoji města,“ řekl starosta Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas, ilustrační foto

Vedení města a jeho zmocnění pracovníci se kauzou, kterou 
přinesly sdělovací prostředky, začalo neprodleně zabývat ihned 
po jejím zveřejnění. Nejprve byly ověřeny informace ze sdělo-
vacích prostředků u primátora Frýdku - Místku  Mgr. Michala 
Pobuckého, DiS, který nám potvrdil několik základních informa-
cí. S ohledem, že celý případ byl prošetřován, nechtěl být příliš 
konkrétní. Potvrdil, že výběrové řízení na odvoz a likvidaci blíže 
nespecifikovaných odpadů vyhrála firma Aquatech, která má po-
bočku v Uherském Hradišti. Město Staré Město upozornilo na 
tuto situaci místně a věcně příslušný orgán mající v kompetenci 
nakládání s odpady (odbor stavebního úřadu a životního pro-
středí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí) a ve 
spolupráci s ním byli kontaktováni odpovědní pracovníci firmy 
EMS, PURUM s.r.o., kde má nejspíše dojít k uskladnění asi 650 
tun nebezpečného odpadu. Byly prověřeny skutečnosti, že firmy 
provádějící nakládání s odpady splňují veškeré zákonné podmín-
ky. Město Staré Město dalo podnět  Bezpečnostní radě města UH. 

Orgán odpadového hospodářství požádal Českou inspekci život-
ního prostředí o poskytnutí součinnosti. Po konzultacích s od-
borníky na problematiku odpadů jsme dospěli k závěru, že město 
nemá kompetence, aby zabránilo odborně způsobilým subjektům 
nakládat a pracovat s uvedenými odpady na území města. Ve Sta-
rém Městě má chemický průmysl dlouholetou tradici, vznikla 
zde jedna z prvních velkých českých firem na výrobu nátěrových 
hmot a vývoj požadavků na práci s chemickými látkami použí-
vanými při výrobě barev byl příčinou vzniku výroby související 
se zneškodňováním odpadních chemických látek. Na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let zde vzniklo pracoviště na zne-
škodňování odpadů a současný stav je pokračováním tohoto vý-
voje. Ve firmách nakládajících s odpady na území Starého Města 
je zaměstnáno několik set  pracovníků a město Staré Město ctí 
potřebu podporovat volné podnikání a vznik nových pracovních 
míst. V současné době není jisté, zda do našeho města zmíněný 
odpad skutečně zamíří resp. kolik ho sem doputuje.

Autor:  Josef Bazala, starosta

MĚSTO PŮJČILO NA REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ 
PŘES MILION KORUN

KAM S  NEBEZPEČNÝM ODPADEM Z NEZABEZPEČENÉHO 
MÍSTA VE STARÉM MĚSTĚ U FRÝDKU - MÍSTKU?

Dne 5. 4. 2019 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.  Zápis se týká dětí narozených 1. 
9. 2012 až 31. 8. 2013 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 
16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky. 
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci březnu v mateřských školách seznámeni s časovým 
rozvrhem. 

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
• Žádost, občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněný „Dotazník pro ro-

diče žáka 1. ročníku ZŠ“.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou spolu s podrobnými 
informacemi k zápisu na adrese www.zsstmesto.cz – jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.  Děkujeme za po-
chopení a těšíme se na Vaši účast.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
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Jen deset vzorků pálenek chybělo letos organizátorům z řad 
Spolku přátel slivovice ve Starém Městě (SPS Staré Město) k 
tomu, aby byla dosažena meta 900 vzorků na 19. staroměstském 
koštu slivovice. 

Celkem čtyřiačtyřicet degustačních komisí, které byly větši-
nou tříčlenné, jen několik málo jich bylo dvoučlenných, ochut-
nalo postupně všechny předložené pálenky. Degustace byla již 
tradičně dvoukolová a uskutečnila se v pátek, čtrnáct dnů před 
samotným koštem.  Ze všech pálenek byly vybrány vzorky s nej-
vyšším počtem bodů do finálového ohodnocení, takzvané su-
perkomise, která byla kvůli objektivitě složena ze sedmi členů z 
okolních obcí. Ti nakonec vybrali jako nejlepší slivovici pálenku z 
durancií z roku 2018 pana Jindřicha Peňáse z Nedakonic. O tom, 
že se jednalo o kvalitní pálenku svědčí i fakt, že stejný vzorek vy-
hrál i košt, který se uskutečnil o týden dřív v Kostelanech nad 
Moravou. Celkem vybírali degustátoři mezi 538 vzorky z mod-
rého ovoce.

Nejlepší meruňkou byla zvolena rovněž pálenka z roku 2018 
pana Hasoně z Uherského Brodu. Ten uspěl v konkurenci mezi 
71 vzorky. V dalších kategoriích zvítězila hruška 2016 pana Radi-
ma Konečného z Kelčan, jablko 2018 pana Petra Štefky ze Starého 

Města a v ostatních pálenkách mirabelka 2018 Romana Bureše 
také ze Starého Města.

Samotný košt se letos uskutečnil v sobotu 2. března 2019 od 16 
hodin v prostorách Společenského a kulturního centra ve Starém 
Městě. Již od třetí hodiny vyčkávali před dveřmi první návštěv-
níci, aby jim neunikla ochutnávka šampionů koštu. Ta totiž bývá 
tradičně vyprodána jen pár minut po otevření koštu.

O půl sedmé se přistoupilo k ocenění vítězů a předání cen za 
nejlepší vzorky 19. koštu slivovice. Toho se ujal starosta Starého 
Města Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský společně se 
zástupci SPS Staré Město. Někteří ocenění bohužel nemohli být 
na samotném koštu přítomni, proto jim budou diplomy a oceně-
ní předány dodatečně.

Staroměstský košt má také svoji specifickou kategorii, a tou je 
soutěž o bílou hůl. Touto cenou je odměněn vzorek, který získal 
od degustátorů nejmenší počet bodů. Její ocenění předal Petr Há-
jek, který s nápadem na toto ocenění přišel před více než 15 lety. 
Letošním držitelem bílé hole se stal člen pořádajícího spolku pan 
Vladimír Košík za svůj vzorek hrušky 2018. Ten podle degustáto-
rů získal jen 30 bodů z celkového počtu 60 bodů.

Poté již pokračovala zábava v obou sálech bývalé sokolovny. V 
hlavním divadelním sále hrála country kapela Jižané, menší spor-
tovní sál patřil beatové kapele VSP.

Text a foto: Aleš Korvas

LETOŠNÍ KOŠT SLIVOVICE BYL OPĚT REKORDNÍ

Trnka, durancie durancie 2018 Jindřich Peňás Nedakonice
meruňka 2018
hruška 2016 Radim Konečný
jablko 2018 Petr Štefka Staré Město
mirabelka 2018 Roman Bureš Staré Město

Hasoň

Ostatní
Jablko
Hruška
Meruňka

19. Košt slivovice - vítězové jednotlivých kategorií

Kelčany
Uh. Brod

Trnka, durancie 538
Meruňka 71
Hruška 104
Jablko 60
ostatní 117

celkem 890

Počet vzorků na 19. ročníku 
koštu slivovice ve Starém Městě
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Voláme námořníky, admirály, piráty, mořské panny či paní. 
Tak zněl slogan letošního Plesu pro radost, který pořádá a orga-
nizuje Marie Hráčková se svou rodinou a pracovním kolektivem. 
Letos již po dvacáté páté. Je příjemným překvapením, že se lidé 
ochotně noří do daného tématu, oblékají se do kostýmu, malují a 
zdobí své tváře a těla. Prostě jsou ochotní si hrát a bavit se. A to je 
hlavní příčina toho, že je to veselý ples plný smíchu a dobré nála-
dy. Atmosféru tradičně doplňují dvě hudby Herbalia a Harafica a 
ty jsou nedílnou součástí této veselé akce. Herbalia ze Slovenska 
se letos dokonce i ochotně oblékla do námořnických oblečků. 

Pro Haraficu bylo připraveno velké překvapení, protože si 
možná sami členové ještě ani neuvědomili, že jejich muzika zača-
la svou nepřehlédnutelnou éru před dvaceti lety. To hlavní pořa-
datelka nemohla nechat jen tak a byl připraven nezapomenutelný 
ceremoniál. Protože se ples motal vlastně kolem vody, tak předání 
pamětních medailí se ochotně zúčastnila Pamela z Pobřežní hlíd-
ky v podání Erika Feldvabela. Její/jeho replika před předáváním 
ocenění: „Haraficu znám již dvacet let, kvůli nim jsem si nechala 
udělat své první silikony,“ se určitě zařadí mezi nezapomenutelné 
hlášky. Haraficu ocenění tak dojalo, že po plese se přestěhovala 

Hustý černý dým viditelný kilometry daleko a hasičská auta 
jedoucí plnou rychlostí k areálu společnosti REC Group ve Sta-
rém Městě. To byl obrázek, který se mohl naskytnout obyvatelům 
Starého Města v úterý 5. března 2019 krátce po obědě.

Okolo jedné hodiny odpolední přijali hasiči oznámení o po-
žáru elektroodpadu v areálu společnosti REC Group, konkrétně 
ze skladu elektroodpadu, který se v areálu společnosti nachází. K 
hašení byly povolány jednotky profesionálních hasičů z Uherské-
ho Hradiště a dobrovolné jednotky ze Starého Města, Kunovic a 
Babic.  

Požár byl naštěstí malého rozsahu, přestože hustý černý dým 
byl viditelný i z okolních obcí, a hasiči jej měli během několika 
minut pod kontrolou. „S pomocí čtyř proudů začali pěnou požár 
v prostoru skladu elektroodpadu hasit. Požár naštěstí nebyl roz-
sáhlý a během pár minut jej měli hasiči pod kontrolou a velitel 
zásahu mohl vyhlásit lokalizaci. Poté s použitím nakladače po-
stupně 20 tun elektroodpadu rozebrali, rozložili po objektu a do-
hašovali skrytá ohniska,“ uvedla Lucie Javoříková, tisková mluvčí 
HZS Zlínského kraje.

Zápach z požáru byl cítit v ulicích Starého Města ještě něko-
lik hodin po likvidaci požáru, který byl lokalizován ve čtvrt na 

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do mateřských škol zřízených městem Staré Město:
• MŠ Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace    
• MŠ Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
• MŠ Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace  
     
Zápis dětí se uskuteční dne 2. května 2019 ve všech mateřských školách.
Žádosti o přijetí si můžete vyzvednout v jednotlivých mateřských školách.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřských školách.                                                     

PLES PRO RADOST NA TÉMA NÁMOŘNICKÝ BÁL

POŽÁR ELEKTROODPADU V AREÁLU REC GROUP

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE STARÉM MĚSTĚ 
ZŘÍZENÝCH MĚSTEM STARÉ MĚSTO

do vestibulu a hrálo se a hrálo až do rána bílého, dokud nebylo 
uklizeno a ještě i potom. Ples se povedl a ambice pořadatelů byly 
splněny vrchovatě. Téma dalšího plesu bude vyhlášeno letos na 
Vánoce. A máme se prý na co těšit!

Text: Aleš Korvas, foto: Potraviny Hráčková

tři. „Zvažovali jsme vyhlásit nebezpečí smogové situace a vyzvat 
spoluobčany, aby si pozavírali okna. Požár byl však velmi brzy 
uhašen, a tak jsme nemuseli k tomuto kroku přistoupit. Děkuji 
všem hasičům za rychlý zásah,“ řekl starosta Starého Města, Josef 
Bazala.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a HZS Zlínského kraje
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V sobotu 3. března 2019 mohli obyvatelé, ale i ti, kteří Starým 
Městem pouze projížděli, potkat v ulicích medvěda, Červenou 
karkulku, pacienta na kolečkovém křesle nebo vojáka, který za 
sebou táhne dělo. Chybět nemohla ani smrtka nebo čarodějni-
ce. Řeč je samozřejmě o fašankové obchůzce, kterou každoročně 
organizují členové folklorních souborů působících na území Sta-
rého Města. 

Jedna z prvních zastávek celého průvodu masek bývá každo-
ročně u domu starosty Josefa Bazaly. Tento ročník byl ale výjim-
kou vzhledem ke křtinám v rodině starosty. Holení v kolečkovém 
křesle ale stejně neunikl, protože celý průvod za ním přišel v od-
poledních hodinách přímo na oslavu. „Ve folkloru se i se svojí 
ženou pohybujeme mnoho let, proto mně bylo jasné, že fašanko-
vému průvodu se nevyhneme ani letos, oslava neoslava,“ uvedl 
s úsměvem starosta Josef Bazala. Všichni si společně připili a v 
doprovodu Cimbálové muziky Bálešáci, která folkloristy prová-
zela celý den, společně zazpívali.

Od něj celá skupina zamířila k druhému muži Starého Města. 
Místostarosta Martin Zábranský už všechny masky očekával i se 
sklenkou vína a štamprlí slivovice.  Kolečkovému křeslu neunikl 
ani on a po oholení se mohlo pokračovat v hraní a tancování pří-
mo na ulici. 

Odpolední část programu patřila v prostorách Jezuitského 
sklepa ceremoniálu pochovávání basy. 

Členové folklorních souborů a muzikanti z CM Bálešáci před-
vedli, že bravurně zvládají nejen lidové tance a muziku, ale mají 
i divadelní nadání.

Celý proces zinscenovaného pochovávání basy provázený 
vtipnými komentáři faráře v podání Aleše Rady odměnil zaplně-
ný Jezuitský sklep mohutným potleskem.

Text a foto: Aleš Korvas

FAŠANK VE STARÉM MĚSTĚ MÁ JIŽ TRADICI



7

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

1. MŠ Rastislavova, Staré Město, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Ivetou Poláškovou

2. MŠ Komenského, Staré Město, zastoupená ředitelkou 
Mgr.Kateřinou Pavlišovou

3. Křesťanská MŠ, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. 
Vítězslavou Černou, o provozu mateřských škol v době července 
a srpna 2019.

Ředitelky těchto MŠ se dne 21. 1. 2019 dohodly ve spoluprá-
ci se zřizovatelem na možnostech a podmínkách předškolního 
vzdělávání dětí svých MŠ v jiných MŠ ve Starém Městě po dobu 
omezení nebo přerušení provozu v době prázdnin, v červenci a 
srpnu 2019. Informace o tomto přerušení zveřejní ředitelky MŠ 
nejméně dva měsíce předem.

V červenci a srpnu 2019 budou v provozu následující mateřské 
školy ve Starém Městě:

Zájemci o prázdninový provoz podají písemnou Žádost ředi-
telce MŠ, kam chtějí v době prázdnin umístit své dítě do 31. 5. 
2019.

 Ředitelky MŠ ve Starém Městě na základě dohody mezi MŠ 
těmto dětem umožní pobyt ve své MŠ o prázdninách jen v přípa-
dě volné kapacity MŠ a dodržení kritérií pro přijetí dětí do MŠ. 
Výši úplaty v době přerušení provozu stanoví ředitelky ve svých 
MŠ a zveřejní dva měsíce předem.

Dodatečná změna z provozních důvodů vyhrazena.
Ve Starém Městě dne 21. 1. 2019
Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ Rastislavova, Staré Město
Mgr. Kateřina Pavlišová, ředitelka MŠ Komenského, Staré 

Město
Mgr. Vítězslava Černá

ředitelka MŠ Křesťanské
Za Radnicí, Staré Město

DOHODA MEZI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI 
VE STARÉM MĚSTĚ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM STARÉ MĚSTO

2019 MŠ 
Rastislavova

MŠ 
Za Radnicí 

MŠ 
Komenského

1.7.- 4.7. 4 otevřena otevřena otevřena

8.-12..7. 5 uzavřena uzavřena otevřena

15.-19.7. 5 uzavřena uzavřena otevřena 

22.-26.7. 5 uzavřena otevřena uzavřena 

29.-31.7-2.8. 3+2 uzavřena otevřena uzavřena

5.-9.8. 5 otevřena uzavřena uzavřena

12.-16.8. 5 otevřena uzavřena uzavřena

19.-23.8. 5 otevřena otevřena otevřena

26.-30.8. 5 otevřena otevřena otevřena

Prázdninový provoz mateřských škol ve Starém Městě 2019

Divadelní prvotinu připravenou a režírovanou Annou Du-
chánkovou předvedli zaplněnému divadelnímu sálu staroměst-
ského Společenského a kulturního centra ochotníci ze Sokola 
Staré Město. Hodinu a půl dlouhé představení plné vtipných 
komentářů a zápletek se setkalo v řadách obecenstva s velikým 
úspěchem a potleskem.

Komedii, ve které si zahrál hlavní roli ducha Lukáš Martinák, 
připravovali staroměstští ochotníci několik měsíců, ale jak bylo 
vidět, tvrdá práce se vyplatila. Po skončení představení ocenili 
herce dlouhým potleskem všichni návštěvníci.

Text a foto: Aleš Korvas

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI VYPRODALI SOKOLOVNU
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Po odchodu do penze paní Milady Rokytové, která vedla 
knihovnu ve Starém Městě dlouhá léta, přišla na její místo Iva 
Bříštělová. Rodačka z Bojkovic se do Starého Města přivdala před 
osmi lety. Knihovnictví vystudovala na střední škole v Luhačovi-
cích a poté se věnovala studiu německého jazyka na Státní jazy-
kové škole ve Zlíně. 

Mezi její záliby patří kromě četby také historie a regionální po-
věsti a legendy, jízda na kole, bruslích a lyžování.

V nové pozici jí přejeme ať se jí daří a plno nápadů.
Text a foto: Aleš Korvas

Stejně jako každý rok ani letos nevynechali členové Sokola Sta-
ré Město výroční schůzi. Ta se konala ve středu 27. února 2019 
v prostorách Společensko-kulturního centra ve Starém Městě od 
17 hodin.

Na programu bylo po nezbytných formálních úkonech čtení 
výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2018. Poté se slova 
ujal starosta Starého Města Josef Bazala, který ocenil aktivní spo-
luúčast členů Sokola na dění ve Starém Městě. Členové Sokola se 
pravidelně zúčastňují akcí pořádaných městem, nechybí ale ani 
při úklidových akcích v rámci Dne Země, na pietních, vzpomín-
kových a mnoha dalších akcích.

Se svým projevem vystoupila před několika desítkami členů i 
předsedkyně Antonie Řádková. Hlavní činnost Sokola se podle 
ní soustřeďuje zejména na pravidelné cvičení ve všech oddílech, 
které Sokol tvoří, ať už se jedná o cvičení seniorek, nebo mládež-
nického dorostu. S plánem akcí vystoupila také Marie Hrabcová, 
která má v rámci Sokola na starosti organizaci turistiky pro své 
členy a příznivce.

Mezi další činnost staroměstského Sokola patří cvičení jógy 
nebo amatérský divadelní spolek.

Text: Aleš Korvas, Foto: Květoslav Fryšták

Členové Klubu přátel vína uspořádali 15. února tradiční setká-
ní svých příznivců a podporovatelů v Jezuitském sklepě. Pozva-
ní účastníci ochutnávali téměř 100 vzorků vín, která byla téměř 
všechna vyrobena staroměstskými vinaři. Debatovalo se hlavně 
o aktuálním ročníku 2018, vzorky se navzájem porovnávaly a od 
zkušenějších vinařů padlo mnoho užitečných rad vztahujících se 
k výrobě vína.

Při bohatém občerstvení a skvělé cimbálce Jaroslava Čecha se 
setkání protáhlo až hluboko přes půlnoc.

„Toto setkání pořádáme každoročně a snažíme se termínově 
trefit do takového klidnějšího období, kdy už většina vinařů má 
mladé víno úspěšně hotové ve sklepě, ale přitom ještě nám, spol-
kovým vinařům, nezačal každoroční kolotoč účasti na bodova-
ných degustacích a příprav domácího Staroměstského koštu vína. 
Letos pořádáme jubilejní desátý ročník a pro návštěvníky se chys-
tá řada bonusů a překvapení,“ prozrazují členové spolku.

Předseda Dalimil Vrána dodává: „Toto setkání je pro nás víta-
nou příležitostí jak poděkovat našim podporovatelům z řad ob-
chodních partnerů, tak i z řad představitelů obce a v neposlední 
řadě i samotným vinařům ze Starého Města, kteří nám poskytují 
své vzorky vína jak na tuto akci, tak na tradiční košt vína a na 
podzimní Staroměstský den vína. Je pro nás milým překvapením, 
že řady malovinařů se ve Starém Městě rozrůstají a roste i kvalita 
a objem produkce. Staroměstský Klub přátel vína, stejně jako toto 
setkání, je otevřen všem, kterým, tak jako nám, víno učarovalo a 
chtějí i nadále rozvíjet tradici Starého Města, jako města dobrého 
vína.“ 

Text a foto: Staroměstští vinaři  

STAROMĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁ NOVOU VEDOUCÍ

VÝROČNÍ SCHŮZE SOKOLA STARÉ MĚSTO

STAROMĚSTŠTÍ VINAŘI SEZVALI SVÉ PŘÍZNIVCE
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U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  konaného dne 06.03.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
ze 7. schůze Rady města Staré Město, konané dne 20.02.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3)
3.1 rozpočtové opatření č. 10/2018:
 příjmy ve výši 178.980 tis. Kč 
 výdaje ve výši 193.531 tis. Kč
 financování ve výši 14.551 tis. Kč
 rozpočtové opatření č. 11/2018:
 příjmy ve výši 178.980 tis. Kč beze změny
 snížení výdajů z 193.531 tis. Kč na 193.481 
tis. Kč
 změna financování ve výši 14.551 tis. Kč na 
14.501 tis. Kč

K bodu 7) zprávu o podaných stížnostech a pe-
ticích v roce 2018.

II. schválilo
 program 3. zasedání zastupitelstva města

[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 3)
3.2 rozpočtové opatření č. 1/2019:
 zvýšení příjmů z 222.331 tis. Kč na 224.037 
tis. Kč
 zvýšení výdajů z 212.970 tis. Kč na 214.965 
tis. Kč
 změnu financování z – 9.361 tis. Kč na – 
9.072 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2]

K bodu 4) smlouvy o zápůjčce z FRB v celko-
vé výši 1.018.000 Kč dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
 program 7. schůze rady města.

1.1 smlouvu o nájmu pozemku VS 6338200519 na 
nájem části pozemku p. č. 5206/1 ostatní plocha/
dráha o výměře 47,82 m2 v lokalitě ulice Tyršova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemku Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za 
účelem realizace a provozování veřejně prospěšné 
stavby „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉ PŘÍSTUP-
NÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, UL. TYRŠOVA, 
STARÉ MĚSTO“.

rozvoje bydlení schválených usnesením 24. ZM 
dne 26.09.2018, bod 7) v tomto členění:
1. Smlouva o zápůjčce č. 467/2019, na částku 
97.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská 
čtvrť 2018
2. Smlouva o zápůjčce č. 468/2019, na částku 
175.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Erbenova 
1446
3. Smlouva o zápůjčce č. 469/2019, na částku 
112.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Na 
Hradbách 602
4. Smlouva o zápůjčce č. 470/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Svatoplu-
kova 829
5. Smlouva o zápůjčce č. 471/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Brněnská 
1192
6. Smlouva o zápůjčce č. 472/2019, na částku 
37.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská 
čtvrť 1479
7. Smlouva o zápůjčce č. 473/2019, na částku 
150.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Kosmova 
1059
8. Smlouva o zápůjčce č. 474/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 789
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) smlouvu o úvěru ve výši 533.900 
Kč uzavřenou mezi městem Staré Město, nám. 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, 
DIČ CZ00567884 a společností ŠkoFIN s. r. o., 

1.3 prominutí nájemného za měsíc únor a březen 
2019 včetně služeb s nájmem pojených za nájem 
domu č. p. 702, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům ***, z 
důvodu zajištění obyvatelnosti domu.

1.4 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 14 v 
domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní ***, dohodou k 28.02.2019.

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Mo-
dernizace učeben II. stupně ZŠ “ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.2 projektovou dokumentaci Přístav Staré Měs-

Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ 45805369, DIČ 
CZ45805369 s měsíčními splátkami a dobou 
splatnosti 5 let. Fixní zápůjční úroková sazba 
p.a. je stanovena ve výši 5,75 %. Oprávněný 
zástupce společnosti ŠkoFIN s.r.o. pro uzavře-
ní Smlouvy o úvěru je ustanovena společnost 
ARAVER CZ, s.r.o., Vlčnov 556, 687 61 Vlčnov, 
IČ 60713224. 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 1 zdržel se 0]

K bodu 6) dodatek č. 50, kterým se mění a 
doplňuje „Smlouva o zajištění městské hro-
madné dopravy jako veřejné služby na území 
města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a 
Staré Město“ ze dne 16.02.1994, uzavřeným se 
společností ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s., 
IČ 27752968. Jedná se o příspěvek města Staré 
Město na dopravní obslužnost na rok 2019 ve 
výši 347.350 Kč. 
Tento výdaj je začleněn ve schváleném rozpoč-
tu města na § 2292 Dopravní obslužnost. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. vydalo

K bodu 8) svobodný a informovaný souhlas s 
tím, aby tradiční hody s právem ve městě Sta-
ré Město byly navrženy k zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
České republiky.
[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

to u Uherského Hradiště – instalace odběrných 
sloupků.

2.3 uzavření kupní smlouvy na dodávky akce 
Osobní automobil pro městskou policii s dodava-
telem ARAVER CZ s. r. o., Vlčnov 556, 687 61, IČ 
60713224 v souladu s návrhem kupní smlouvy ze 
zadávací dokumentace.
2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky akce Rozšíření kapacit pro 
zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 
– nábytek.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky akce Rozšíření kapacit pro 
zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rasti-
slavova.
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4.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Neodkladné odstranění RD č. p. 173, Kostelany 
nad Moravou“ s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., 
Jalubí 288, 687 05, IČ 60743638 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

4.7 uzavření smlouvy o dílo na služby „Územní 
studie Staré Město – východní obchvat“ s doda-
vatelem PRO CEDOP s.r.o. (vedoucí společník), 
IČ 27174069 a Centrum pro efektivní dopravu, 
z.s. (společník), IČ 22831860 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.2 účetní závěrky za rok 2018 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky těmto zřízeným příspěvko-
vým organizacím:
 Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, IČ 75022567
 Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ 75022532
 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ 75022541
 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022559
 Středisko volného času Klubko Staré Město, U 
Školky 1409, Staré Město, IČ 75833328
 Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 
Staré Město, IČ 75121824

5.3 hospodaření příspěvkových organizací města 
za rok 2018 včetně rozdělení dosažených zlepše-
ných hospodářských výsledků do peněžních fon-
dů příspěvkových organizací za rok 2018.

6.1 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
f) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nový Organizační řád Měst-
ského úřadu Staré Město, Vnitřní směrnice č. S 
01/2019 s účinností od 01.03.2019. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit převod majetku – výkup pozemku p. 
č. 6030/139 orná půda o výměře 199 m2 v lokali-
tě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od vlastníka pozemku pana *** za cenu 
22 Kč/m2. 

3.4 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona 
č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů schválit názvy no-
vých ulic v areálu bývalého Školního hospodářství 
„Na Kopci, Na Statku, Slaměná, Zemědělská“.

4.1 zabývat se při příští revizi územního plánu 
Staré Město žádostí manželů Ingrových o změnu 
územního plánu na pozemku p. č. 203/1.
5.1 schválit rozpočtové opatření č. 1/2019:
 zvýšení příjmů z 222.331 tis. Kč na 224.037 tis. 
Kč
 zvýšení výdajů z 212.970 tis. Kč na 214.965 tis. 
Kč
 změnu financování ze – 9.361 tis. Kč na – 9.072 
tis. Kč

5.4 schválit smlouvu o úvěru ve výši 533.900 
Kč uzavřenou mezi městem Staré Město, nám. 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, 
DIČ CZ00567884 a společností ŠkoFIN s. r. o., 
Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ 45805369, DIČ 

CZ45805369 s měsíčními splátkami a dobou 
splatnosti 5 let. Fixní zápůjční úroková sazba p.a. 
je stanovena ve výši 5,75 %. Oprávněný zástupce 
společnosti ŠkoFIN s.r.o. pro uzavření Smlouvy 
o úvěru je ustanovena společnost ARAVER CZ, 
s.r.o., Vlčnov 556, 687 61 Vlčnov, IČ 60713224. 

III. souhlasila

3.1 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019 v 
rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.
3.2 s převzetím záštity města Staré Město nad 
ekologicko-kulturní akcí „DEN ZEMĚ“, která se 
uskuteční ve dnech 25. – 27. dubna 2019 v areálu 
společnosti REC Group s.r.o. /Kovosteel/ ve Sta-
rém Městě, Brněnská 1372.

IV. rozhodla

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Osobní automobil pro městskou policii - veřej-
ná zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybraný 
dodavatel ARAVER CZ s. r. o., Vlčnov 556, 687 
61, IČ 60713224, s nabídkovou cenou 682.764 Kč 
bez DPH, 826.145 Kč vč. DPH.

2.4 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – pře-
stavba kotelny ZŠ 1720 - dílčí část č. 1 Nábytek - 
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky z dů-
vodů, že pro hodnocení nabídek není k dispozici 
žádná cenová nabídka a není možné po zadavateli 
požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výběro-
vém řízení na dílčí část č. 1 Nábytek.

2.5 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – sta-
vební úpravy MŠ Rastislavova - veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky z důvodů, že pro 
hodnocení nabídek není k dispozici žádná cenová 
nabídka a není možné po zadavateli požadovat, 
aby pokračoval ve stávajícím výběrovém řízení.

4.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky na „Neodkladné odstranění RD č. p. 173, 
Kostelany nad Moravou“ – veřejná zakázka malé-
ho rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05, IČ 60743638, 
s nabídkovou cenou 270.922 Kč bez DPH, 327.816 
Kč vč. DPH.

4.7 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky na „Územní studie Staré Město – východ-
ní obchvat“ – veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby. Vybraný dodavatel PRO CEDOP s.r.o. 
(vedoucí společník), IČ 27174069 a Centrum pro 
efektivní dopravu, z.s. (společník), IČ 22831860 
s nabídkovou cenou 428 000,- Kč bez DPH, 517 
880,- Kč vč. DPH.

V. vzala na vědomí

3.3 informaci o omezení nebo přerušení provozu 
mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2019, v 
souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělává-
ní na školní rok 2019/2020 se uskuteční v termí-
nu 02.05.2019 dle § 34 odst. 2 školského zákona v 
mateřských školách Rastislavova, Komenského a 
Křesťanské mateřské školy Za Radnicí ve Starém 
Městě.

4.3 žádost stavebníků pana *** a pana *** o spo-

lečný souhlas dle § 96a stavebního zákona na pří-
stavbu rodinného domu. 

4.4 žádost stavebníků pana *** a paní *** o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona na novo-
stavbu rodinného domu. 

4.5 žádost stavebníků pana *** a paní *** o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona na novo-
stavbu rodinného domu. 

4.6 žádost stavebníka E. ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400 o územní rozhodnutí dle § 79 stavební-
ho zákona na akci Staré Město, Tovární, Al-odlit-
ky, smyčka NN.

VI. určila

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky na akci Rozšíření kapa-
cit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 
1720 - nábytek tyto dodavatele: 

 HOČ TRUHLÁŘSTVÍ s. r. o., Hradišťská 1132, 
Staré Město, IČ 27661741
 Topos-T s. r. o., Brněnská 500, 686 03 Staré Měs-
to, IČ 25577638
 Nábytek-Bobík Plus s. r. o., Boršická 597, 687 25 
Hluk, IČ 07629044
 NODIS interiors s. r. o., Hradišťská 872, 687 08 
Buchlovice, IČ 26938073
 Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 
Otice, IČ 28607376
 LENA NÁBYTEK, s. r. o., Palackého 62, Všetuly, 
769 01 Holešov, IČ 25538021

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky na akci Rozšíření kapa-
cit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ 
Rastislavova tyto dodavatele: 

Nábytek: 
 HOČ TRUHLÁŘSTVÍ s. r. o., Hradišťská 1132, 
Staré Město, IČ 27661741
 Topos-T s. r. o., Brněnská 500, 686 03 Staré Měs-
to, IČ 25577638
 Nábytek-Bobík Plus s. r. o., Boršická 597, 687 25 
Hluk, IČ 07629044
 D&M DESIGNE s. r. o., Hůrka 764, 687 51 Niv-
nice, IČ 07749660
 Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 
Otice, IČ 28607376
 KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, 
IČ 15526691

Elektronika:
 František Vrána, Za Dědinou 351, 686 01 Uher-
ské Hradiště – Sady, IČ 13082949
 AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 
Ostrava, IČ 04308697
 Padma s. r. o., V Uličce 293, 686 01 Uherské 
Hradiště – Jarošov, IČ 60727454
 NIO s. r. o., Studentské náměstí 1531, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ 26977664
 Popular computers s. r. o., Mariánské náměstí 
80, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 27705609
 C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 
636 00 Brno, IČ 27675645

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Po roce jsme opět navštívili Beskydy s helmami na 
hlavě, lyžemi v rukou a přáním, aby nám i letošní lyžařský 
kurz zkrátka co nejlépe vyšel…První březnový týden se do 
valašského království odebraly všechny třídy sedmáků –  
7. A, 7. B, 7. C a 7. D. V celkovém počtu zhruba 90 lyžařských 
frekventantů, 8 instruktorů a lékař kurzu. Azyl jsme opět 
nalezli na našem oblíbeném horském hotelu KYČERKA  
v obci Velké Karlovice.

Odtud nás každý den svezli zkušení řidiči svým skibusem do 
lyžařského areálu SYNOT Kyčerka, kde probíhal výcvik všech 
osmi družstev. Všichni žáci prošli během týdne základním 
výcvikem, kde se naučili základům sjezdového lyžování či 
zdokonalovali svoji lyžařskou techniku. K dispozici jsme měli 
několik lyžařských terénů různé obtížnosti.

Lyžařský program byl v průběhu týdne doplněn zdravotními 
vycházkami, přednáškami o horách, bowlingovým turnajem 
tříd, karnevalem, kytarovým koncertem, závody ve slalomu, 
natáčením na video a každovečerní připravenou zábavou ze 
strany našich svěřenců. Čerstvý vzduch, každodenní sluníčko, 

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním 
roce 2019/2020 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou 
výukou matematiky a informatiky.

Co se žáci budou v hodinách informatiky učit? Čeká je 
vytváření animací různých dějů, pexes, křížovek, kalendářů. 
Připraví si vizitky, obaly na CD (využijí programy s vektorovou 

a bitmapovou grafikou), vlastní prezentace, www stránky. 
Budou využívat internet a elektronickou poštu, skenovat, naučí se 
pracovat s digitálním fotoaparátem a upravovat fotografie, budou 
vytvářet koláže, zvládnou i základy programování. V hodinách 
matematiky se naučí pracovat s programem Cabri geometrie. 
Volitelné předměty budou rozšiřovat základní učivo matematiky 
a informatiky. Pro žáky vždy v 6. a 8. ročníku již devátým rokem 
pořádáme dvoudenní matematické soustředění.

Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu  

První místo okresního kola v jazyce anglickém pro naši 
školu vyhrála letos žákyně IX.A Vendulka Ryšková! Je to velká 
bojovnice. Loni se umístila na krásném druhém místě z 22 
zúčastněných škol. To ji ale neodradilo a letos po velkém úspěchu 
s certifikátem FCE for School, který získala v lednu, zamířila 
rovnou na vítěznou pozici.

Vendula se připravovala velmi pravidelně se svým soukromým 
lektorem panem Miroslavem Fikesem a pracovala navíc při 
přípravě cvičných PET a FCE testů Cambridge. Její výslovnost 
je  nádherná a bohatost slovní zásoby opravdu vynikající. Proto 
jsme rádi, že si takové vítězství zasloužila právě naše žákyně. 
Následující měsíc bude pokračovat ve svém úsilí i na krajské 
soutěži. This is the way to go, Keep calm and Carry on!

výborně upravené sjezdovky, skvělá strava a spousta zážitků 
způsobily, že se tak našim lyžařům nechtělo moc domů…Ovšem 
vše jednou končí…Byl to dobrý kurz, protože se všichni vrátili 
zdraví a bez zranění. A na závěr…Lyžujte, lyžujte, lyžujte!!!

z matematiky a z psychotestu, proběhnou v úterý 7. května 2019 
v 8 hodin v budově II. stupně (Komenského 1720). Přihlášku lze 
doručit do pátku 3. května 2019. Kritéria a přihlášku naleznete 
na stránkách školy.                                                      Text a foto: ZŠ

PRVNÍ MÍSTO OKRESNÍHO KOLA 
V JAZYCE ANGLICKÉM PRO NAŠI ŠKOLU!

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2019

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATEMATICKÉ TŘÍDY
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Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město uspořádaly letos poprvé 
zajímavou akci. Učitelé odborného 
výcviku a žáci prvních a druhých ročníků 
různých učebních oborů se 7. 2. 2019 
sešli, aby představili akci s názvem Zažij 
řemeslo. Nastávající středoškoláci si tak 
mohli vyzkoušet základní dovednosti na 
různých přístrojích. Účastnici se seznámili 
s prací na soustruhu, frézce, CNC frézce 
či laserové gravírce. Na příchozí tak 
čekalo šest pracovišť, ze kterých neodešli s 
prázdnou. Potenciální uchazeči o studium 
si za pomocí mistrů a učňů daných oborů 
vyrobili kolečko do vozíku s logem školy, 
pamětní medaili, jednoduchou svěrku či 
maketu dřevěného autíčka. První ročník 
uvítal přes dvacet zájemců. Pevně věříme, 
že příští rok si k nám najde cestu ještě více 
žáků.

Autor: Lubomír Petrla

Dne 2. 2. 2019 se uskutečnil ve Starém Městě již 51. tradiční ples Zimní pohádka, 
který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Staré Město. Děkujeme tímto všem partnerům 
za jejich peněžní a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni tohoto plesu. 

Jmenovitě jsou to: 

Dále děkujeme dechové hudbě Staroměstská kapela, hudební skupině Trinom, CM 
Bálešáci a všem návštěvníkům Zimní pohádky za vytvoření příjemné plesové atmosféry 
a společného kulturního zážitku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
Antonín Martínek

starosta sboru

ZAŽIJ ŘEMESLO 
SE SOŠ A GYMNÁZIEM 

STARÉ MĚSTO

HASIČI DĚKUJÍ

1. FC Slovácko UH Palnas, spol. s r.o. SM
Akvaristika SM Papíno SM
Agro Zlechov a.s. - Zlechov Pekárna Topek s.r.o. - Topolná
Alma baterie SM Perla cukrářská výroba p. Zetík SM
Altech spol. s r.o., UH Pivovar Jarošov
Anisport  sportovní prádlo SM pneuservis a mycí linka Mařatice
Autokarosárna Zbyněk Juřena SM Pneuservis Petr Verbík SM
Automyčka Fineo Invest s.r.o., SM POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM
Autoopravna Králík SM Pohřební služba pí. Horká SM
Barvy-laky, drogerie Hrabinec, SM Potraviny Marie Kouřimová SM
Bobík nábytek J. Trubačík SM Potraviny Marie Hráčková SM
C.S.O. kovoobrábění P. Chmelař SM Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM
CM Bálešáci SM PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM
Colorlak a.s. SM Přístav Staré Město
CRD 4, Vratislavský - Večeřa, Kněžpole PVT Jan Palica SM
Cukrárna Švecovi SM Ray Service, a.s. SM
Čalounictví MG VALEUR, SM Rembrandtin s.r.o. Uh. Hradiště
dumtoneru.cz, St. Město Rescue Training CZ SM
EKO UH, stavební a obchodní společnost SM Restaurace Na Špici, SM
Farma Trojek, Nedachlebice Růže Hučíkovi SM
Farnost Staré Město Rybářské potřeby J. Dovrtěl   SM                          
FC Club B. Hampala, Staré Město Safír, SM
Finanční poradenství L. Martínek, SM Salon Sandra SM
FIT-KO SM SDH Horní Bečva
HAJKOB-čištění koberců Petr Hájek SM SDH Staré Město
HAMÉ, s.r.o. Senzasport s.r.o. SM
Hofman elektro s.r.o. UH Skanska a.s. UH
Hotel Vila Viola Luhačovice Skanzen Rochus, UH
IRON MOTO SM SKC Staré Město
Jídelna Za radnicí SM Slovácké divadlo, UH
JK Nástroje, Podolí SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město
Josef Dubovský,  autobusová doprava SM Soukromý zemědělec Ing. Talák SM
Juvacyklo SM Spolek  přátel slivovice St. Město
K+J Autoplus, s.r.o. SM Sdružení rodičů Staré Město
Kafe Uprostřed, Uh. Hradiště Stanislav Houdek  bt servis SM
Kamenosochařství Petržel – Staněk  SM Stapak, obalový materiál SM
kavárna Svatý Petr SM Staroměstská kapela SM
Keramika Blahovi SM STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM
Klempířství p. Grebeň SM Studio Elegance, SM
Kola Číhal - Stanislav Číhal SM Studio Regevita Kunovice
Kosmetika Elena Tomková, SM Svatební salon Pavlína SM
Kovoplast v.d. Hluk TC Staré Město - Sport park Rybníček, SM
Květiny, doplňkové zboží  Markéta Nevrlová SM Tegü  VUKO spol. s r.o. Březůvky
Květiny Klofáčová SM Technodat s.r.o., Zlín
Látal s.r.o. SM Terárium Modrá, Modrá
Lukrom Plus a.s. Lípa Tradix UH a.s., stavebniny SM
MADIS  s.r.o. SM Truhlářství Hájek Ostr. Lhota
M. Svadbíková, masérské a regenerační služby Vinařství U Kapličky s.r.o. Zaječí
město Staré Město VH ATRAKCE, Otrokovice
Metalšrot a.s. SM VTP Pelka s.r.o. SM
Megastro CZ, s.r.o. , SM Wasco - prodej krmiv, SM
Miloslav Býček, přeprava sypkých materiálů SM WISS CZECH, Napajedla
Móda Prostějov SM Zahrádkářské služby  Ladislav Vaněk SM
MOKATE CZECH s.r.o. Zahradní ráj s.r.o. Buchlovice
MUDr. Hajná Irena, Studio krásy - UH Zahradní technika R. Bílka, Modrá
Nábytek Hejda s.r.o. Babice ZEAS Nedakonice a.s.
Nadace SYNOT ZEAS Plešovice a.s.
Nářadí Říha, SM ZFP Mazáč s.r.o.
Opravy silničních vozidel Dr. Fryšták SM Železářství Jegla s.r.o. SM
OSH ČMS UH
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SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně scházejí společenství různého 
zaměření, ve kterých se setkávají děti, mládež i dospělí. V tomto 
čísle Vám seznámíme se společenstvím mladších teenagerů.

SPOLČÁTKO

V naší farnosti se pravidelně schází dvě společenství mládeže. 
O tom starším před nedávnem již článek vyšel. To, o kterém ještě 
nic napsáno nebylo, je mladší společenství mládeže ,,Spolčátko“. 
Vzniklo asi před pěti lety, na podnět od dětí, které jely na starší 
tábor se staroměstskou farností a chtěly se scházet nejen jednou 
za rok na táboře. Tyto děti, iniciátoři, už odrostly a postoupily do 
staršího spolča MEETinA. Mladší Spolčátko se sice obměnilo, ale 
funguje dodnes.

A co říkají nynější členové sami o sobě? ,,Setkáváme se pravi-
delně každý pátek hodinu a půl přede mší svatou na Orlovně ve 
Starém Městě. Spolčo je určeno pro mládež ve věku od 11 do 15 
let (6. – 9. třída). Náplní našeho programu je prohlubování zna-
lostí o víře, budování přátelských vztahů a získávání odpovědí na

naše zvídavé otázky. Samozřejmě nesmí chybět zábava, hry a 
dobrodružné výlety. Aktivně se zapojujeme i do činností ve far-
nosti.”

Pro mladého křesťana a jeho víru je v tomto věku velmi dů-
ležité, aby měl kolem sebe lidi podobného smýšlení. Konkrétně v 
období puberty, kdy dá mladý člověk raději na radu svého vrstev-
níka, nikoli rodiče nebo pedagoga.

Ve Spolčátku se spíše než o víře učíme žít ve víře. O tom, jak 
si obhájit to, v co věříme, a nebát se zdravě prosadit svůj někdy 
odlišný názor. Dáváme důraz na sebepoznání a seberealizaci. To 
všechno v kamarádském kolektivu, do kterého se každý rád vrací.

Monika Pleváková

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA TÁBOR STA-
ROMĚSTSKÉ FARNOSTI!

Tábor pro děti, které navštěvují 1. – 5. třídu, organizuje Voj-
těch Giesl v termínu 14. – 21. července 2019 na faře v Dřevohos-
ticích.

Pro starší děti, tj. od 5. do 9. třídy proběhne tábor 18. – 28. 
srpna 2019 na faře v Pačlavicích pod vedením Jiřího Noska.

Přihlášku, kterou si můžete stáhnout na stránkách farnosti, je 
možné odevzdat do konce dubna na faře nebo v sakristii kostela 
ve Starém Městě. Na přihláškách jsou také uvedeny kontakty na 
vedoucí táborů. Bližší informace Vám budou dodány na základě 
přihlášek v dalším emailu/dopise. 

To všechno na tebe čeká, tesaři z Nazareta:

Rozřezat led
a teplým větrům uzdy povolit
Na modrou pláň nebe
s láskou povyhánět stáda beránků
Rozesmát slunce
pro jarní radost dospělým i dětem
Probudit všechno ze spánku
Z promrzlé země trávu nechat vyrůst
a  petrklíčem ústa otevřít…. ke zpěvu….

To všechno na tebe čeká
Pospěš si
tesaři z Nazareta
Se zimou pohřbít 
co v duši naši ponenáhlu zmrtvělo
Nemilosrdně srdce naše
hoblíkem pokání
zbavit všech pokřivení
a naladit je pro jásavou ozvěnu
velikonočního ALELUJA

(Josef Veselý, Ozvěny velikonoční)

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ 
K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM!
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Tak už jsme doplesovali, dotančili, dohodovali.
 Kdy?  Poslední možný den před popeleční středou.
A že jsme si ten den pořádně užili. Masek se sešla plná školka. Maminky se snažily vymyslet 

co nejlepší převleky  a  děti se v nich pyšně předváděly.
Hned po příchodu do KMŠ začaly tanečky, soutěže, závody v maskách. Ve chvilce oddychu 

děti posvačily koblížky a poté se sešly všechny v jedné třídě, kde za nimi přišel medvěd. Následoval 
tanec s medvědem. 

Hudba vyhrávala, děti byly neunavitelné, dokonce i po krátkém odpoledním odpočinku 
veselí pokračovalo.

Proč si to neužít. Vždyť zítra už je Popeleční středa a s ní přichází období čtyřicetidenního 
půstu.

Však nám o tom přišel velice poutavě povědět otec Miroslav.  Děti jeho vyprávění doprovodily 
písničkami a kromě povědomí o tom, proč se postíme, co znamená půst a pěkného zážitku si 
odnášely i špetičku popela na čelíčkách.

KMŠ Staré Město

V úterý 19. 2. se konal v MŠ Komenského „Indiánský karneval“ a indiány a kovboji 
se to tam hemžilo, jako na divokém západě. Nejprve probíhala promenáda masek a 
karnevalové veselí v jednotlivých třídách zvlášť, poté dorazil náš hlavní host -  Jiří Hadaš, 
který si pro děti připravil  indiánské hrátky v rámci svého programu „Kouzelný karneval“. 
Na karnevalu nechyběla hudba, tanec, soutěže a spousta zábavy. Již teď se těšíme na příští 
rok. 

MŠ Komenského, Staré Město

KARNEVAL V KMŠ

INDIÁNSKÝ KARNEVAL V MŠ KOMENSKÉHO
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Čas se nezastavil. V červnu 2018 ukončila po 11 letech svoji 
činnost jedna skupinka, aby uvolnila místo a od září 2018 na 
její místo nastoupila skupinka nová. Děti na nácvicích pilně 
nacvičovaly nové kroky, písničky i taneční a krokové variace. 
Zúčastnily se vánočních vystoupení. Už oslavily fašank a 
karneval. A tak se přiblížil termín nové premiéry Dolinečky. V 
letošním roce navazujeme na příběh z roku 2017, kdy jsme se 
v pořadu Obilíčko, obilí zaměřili na zpracování a využití obilí a 
jeho propojení s dětským světem. V letošním pořadu Travička 
zelená se také jedná o návrat k přírodě, oslavu „Matky země“. 

Lidé byli odnepaměti svázání s přírodou a odkázáni na její 
dary. Proto se tyto motivy často objevují i v lidové písni. Rituály 
spojené s úrodou jsou nedílnou součástí odkazu našich předků. 
Tráva a seno jsou podstatnou částí potravy dobytka, bez kterého 
by se život prostého lidu neobešel. V každém hospodářství byla 
kravka, koza či ovce. Ti majetnější měli i koně. V pořadu chceme 
poukázat na propojenost člověka, přírody a umění (kulturního 
dědictví). Lidé byli odkázáni na „rozmary“ přírody. Pomáhali 

Nadcházející jaro bývá každoročně ve znamení konání 
výročních schůzí a bilancování uplynulého roku společně s 
představováním plánů na rok nadcházející. Nejinak tomu bylo i u 
organizace Svazu tělesně postižených (STP) a místní organizace 
Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Členská 
schůze se konala již tradičně v prostorách Společenského a 
kulturního centra ve Starém Městě.

Úvodní slovo si vzala členka výboru, paní Jitka Velgová, která 
hned na začátku přivítala všechny přítomné a poděkovala za 
hojnou účast. Letos se sešlo bezmála 200 členů, kteří minutou 
ticha uctili památku všech, kteří v uplynulém roce zemřeli. 

I letos přivítala členská schůze hosty, kterými letos byli 

Charita Uherské Hradiště by Vás ráda touto cestou informovala 
o vzniku nové sociální služby, která zajišťuje pomoc v sociální 
péči všem občanům, kteří v domácím prostředí pečují své blízké 
a v této péči potřebují zastoupit nebo si od péče odpočinout.

Ptáte se, co zajišťujeme?
• Podporu a pomoc 
• Odlehčení v každodenní sociální péči
• Časový prostor nejen na odpočinek, ale i k vyřízení si osobních 
záležitostí, např. na úřadech, návštěva lékaře apod.

Komu?
• Občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo tělesného postižení od 19 let do vysokého 
seniorského věku
• Služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem a 
nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči.

Kde?
• Působíme v rámci okresu Uherské Hradiště

si modlitbou, magickými rituály, aby si zajistili dobré počasí a 
hojnou úrodu. Spoléhali se na osvědčené děje a postupy, které 
se promítly do pranostik (např. Na svatého Řehoře čáp letí přes 
moře, Na Marka zasaď oharka). 

Vše je zasazeno do bohatého světa dětské fantazie a tvořivosti. 
Uvidíte, jak tráva ovlivňovala život dětí. Poskytovala a stále 
nabízí útočiště pro hry, tanečky i říkadla. Napodobování práce 
dospělých či ztvárnění dějů v přírodě. V pořadu se vám představí 
všechny čtyři skupinky Dolinečky za doprovodu CM Dolinečka a 
CM Dolinka při ZUŠ Staré Město. 

V letošním roce na přání diváků uvidíte dvě večerní 
představení, a to ve čtvrtek 2. května od 18.00 a v pátek 3. května 
od 19:00. Předprodej vstupenek začíná v úterý 23. dubna v 
Eventcentru ve Starém Městě. Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ 
proběhnou v úterý 30. 4. 2019.

Věřme, že si najdete čas a přijdete se podívat, co se nového 
děti naučily.

Kateřina Vránová

předseda partnerské organizace z Velehradu, pan Václav Pecka, 
předseda Krajského výboru SPCCH, pan Ladislav Hamřík, ale i 
starosta města, pan Josef Bazala.

Pro letošní rok připravil výbor pro své členy několik zájezdů 
a výletů. Nechybí mezi nimi například zájezd do Chorvatska 
na ostrov Hvar, na Slovensko do Trenčianských Teplic nebo do 
krkonošského Harrachova. Oblíbenými stálicemi mezi pobyty 
jsou již tradičně ozdravné pobyty v Luhačovicích nebo Jeseníkách.

Ani letos se nezapomnělo na všechny ty, kteří v letošním roce 
oslavili, nebo oslaví významné životní jubileum. Kromě gratulací 
obdrželi letošní oslavenci také dárkové poukazy.

Text: Aleš Korvas

Tuto sociální péči zajištují kvalifikovaní pracovníci Terénní 
odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské 
Hradiště. 

Bližší informace o možnostech a rozsahu tohoto druhu péče 
Vám sdělí vedoucí nebo sociální pracovník na tel. číslech 723 702 
153 nebo 731 680 347 nebo webových stránkách Charity Uherské 
Hradiště.

Pěvně věříme, že s péči budete spokojeni a rádi využijete 
nabízených možností.

TRAVIČKA ZELENÁ – PREMIÉRA DOLINEČKY

VÝROČNÍ CHŮZE STP A SPCCH 

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA SV. HEDVIKY
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 8. 4. 2019. 

Další noviny vyjdou 26. 4. 2019.

Dne 12. 3. 2019 uplyne 35 let od úmrtí našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka pana Vladisla-
va Jedličky.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s ro-
dinami.

Dne 24. dubna 2019 by se dožila 70 let paní 
Ludmila Vycudilíková. S láskou vzpomíná 
dcera Markéta s rodinou a bratr Jan.

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

Čtvrtek 4. dubna
EXPEDIČNÍ KAMERA
Cestovatelský filmový festival
Začátek 18.00 hod.

Sobota 13. dubna
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hod.

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

Pondělí 1. dubna – neděle 28. dubna
ALEXANDRA KORZNIKOVA
Výstava obrazů
Jezuitský sklep

Neděle 7. dubna
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK
Náměstí Velké Moravy
Začátek 10.00 hod.

Středa 10. dubna
LÉČIVÁ SÍLA PYRAMID
Přednáška Jana Zacha
Jezuitský sklep
Začátek 17.30 hod.

21

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY





KOŠT SLIVOVICE



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ÚNOR 2019

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v únoru 2019 zprava, od okna:
Kristýna Vlčková, Klaudie Bilavčíková, Liliana Schindlerová, Julie Spáčilová, Filip Otáhal, Viktor Metelka.


