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V průběhu celého měsíce září budou mít všichni obyvatelé 
Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mí-
nění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti s fungováním 
městského úřadu i životem ve městě. Dotazníky vznikají ve spo-
lupráci se Sdružením měst a obcí Východní Moravy a budou 

Areál tenisových kurtů ve Starém Městě na Širůchu čeká 
v příštím roce radikální změna. Současný prostor hřiště na be-
achový volejbal již dlouhá léta neplní svůj účel, a proto na něm 
vedení radnice rozhodlo postavit pevné kluziště. To v zimních 
měsících bude sloužit bruslařům a hokejistům, přes léto, když je 
areál hojně využíván návštěvníky občerstvení a tenisových kurtů, 
bude sloužit jako rozšířená zahrádka nebo prostor pro tanec.

„Kromě výstavby kluziště vybudujeme i nové šatny a vstupní 
objekt. Ten bude zároveň sloužit jako místo pro občerstvení a zá-
zemí pro chladící technologii. Rozvody chlazení budou vedeny 
pod zemí,“ řekl starosta Josef Bazala. Tuto investici již potvrdili 
radní a bylo už také schváleno vypracování projektové dokumen-
tace. 

Původní myšlenka přitom byla jiná. Již několik měsíců se řeši-
la možnost zakoupení mobilního kluziště, které by se před zimou 
postavilo a na léto rozebralo a uskladnilo. Od této varianty nako-
nec bylo upuštěno, neboť rozložení a složení mobilního kluziště 
trvá několik týdnů. „Byly jsme se na tuto variantu poptat a podí-

podkladem pro nový přístup města k zavádění inovací do fun-
gování úřadu. Odkaz na dotazníky je k dispozici na webových 
stránkách města. Je možné si také vyzvednout a následně ode-
vzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu. 

vat v několika městech, kde ji mají, a všude 
nám potvrdili, že složení a rozložení je pro-
blém. Proto jsme nakonec vybrali variantu 
pevné ledové plochy,“ doplnil starosta.

Celá plocha bude mít rozměr 18x40 
metrů a zasáhne částečně i do stávající za-
hrádky. Návštěvníci ani stávající provozo-
vatel občerstvení se ale nemusejí obávat, že 
by přišli o prostor k sezení. V létě se bude 
ledová plocha využívat právě jako zahrád-
ka nebo prostor pro tancování, když v are-
álu hraje živá hudba.

Místo na výstavbu nebylo vybráno ná-
hodně. Nové šatny už tento areál potřebuje 
mnoho let. „V okamžiku, kdy se celý areál 
Širůchu vrátil zpět do rukou města, začali 
jsme se opravou šaten a sociálního zařízení 
intenzivně zabývat. Stávající sprchy a šatny 

jsou ještě z doby výstavby sportovní haly. Hojně využívány byly 
také volejbalisty a poté fotbalisty. Svá nejlepší léta již mají dávno 
za sebou a rekonstrukce společně s investicí do kluziště se nabízí 
jako ideální řešení,“ dodal Josef Bazala. 

Správa ledové plochy přes zimní měsíce padne do klína měst-
ské organizaci Společensko-kulturní centrum, které má s péčí 
o sportoviště bohaté zkušenosti. Občerstvení by mohl mít na sta-
rosti dosavadní provozovatel tenisových kurtů, alespoň s tím po-
čítá vedení města.

Zahájení rekonstrukce je naplánováno na podzim příštího 
roku. Do té doby se musí podařit získat veškerá potřebná povole-
ní. „Hokejistům a bruslařům tak na příští Vánoce nadělíme klu-
ziště, které zůstane otevřené zhruba do fašanku,“ uvedl starosta.

Celková investice bude celá hrazena z rozpočtu města a vyjde 
podle předpokladu na devatenáct milionů korun.

Text a foto: Aleš Korvas

JAK JSTE SPOKOJENI S FUNGOVÁNÍM MĚSTSKÉHO ÚŘADU?
ZAPOJTE SE DO DOTAZNÍKŮ. 

V ZIMĚ PROSTOR PRO KLUZIŠTĚ, V LÉTĚ ZAHRÁDKA. 
ŠIRŮCH ČEKÁ ZMĚNA.
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Projekt Modernizace učeben II. stupně ZŠ byl dokončen bě-
hem června 2019. Od začátku nového školního roku se mohou 
žáci i kantoři II. stupně základní školy Komenského č. p. 1720 
těšit na devět modernizovaných učeben (2 počítačové učebny, 
2 učebny jazyků, učebna přírodopisu, fyziky a chemie, pracov-
ních činností, cvičná kuchyně), včetně kabinetů a přípraven.

Součástí realizace byly stavební úpravy odborných učeben 
a jejich vybavení novým nábytkem, potřebnou elektronikou a di-
daktickými pomůckami, které dětem zpestří a usnadní učení.

K rekonstruovaným učebnám je zřízen bezbariérový pří-
stup pomocí výtahu, bezbariérově jsou upraveny toalety a vstup 
do budovy. Projekt zajistil také internetové pokrytí všech učeben 
II. stupně ZŠ a wi-fi připojení. 

Oživení se dočkalo i okolí budovy školy. V areálu ZŠ bylo vy-
sazeno 5 listnatých stromů. 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. 
Dotaci se podařilo získat v rámci 47. výzvy Integrovaného regi-
onálního operačního programu Infrastruktura základních škol 
(SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-

Nového povrchu se dočká přístupná účelová komunikace uli-
ce Tyršova od křižovatky s ulicí Erbenovou. Současný stav ulice, 
která je hojně využívána zejména cyklisty a chodci, je v neutěše-
ném stavu již několik let. Kromě nově položené zámkové dlažby 
v délce 73 a šířce 3 metry bude rekonstruován také chodník pod 
železniční tratí, kterým je možné se napojit na cyklostezku mezi 
železničním mostem a cyklostezkou vedoucí směrem na Kos-

tury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 36,7 mil. Kč, dotace 

Evropské unie pokryje náklady ve výši 30 mil. Kč.
Text a foto: Aleš Korvas

telany nad Moravou. Rekonstrukci čeká také veřejné osvětlení 
u opravované části komunikace.

S realizací by měla stavební společnost začít již na konci srpna 
a dokončení díla je předpokládáno na říjen letošního roku. Cel-
kové náklady by neměly přesáhnout 2,2 milionu korun.

Text a foto: Aleš Korvas 

MODERNIZACE DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ BYLA DOKONČENA

ULICE TYRŠOVA SE DOČKÁ REKONSTRUKCE
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Vandalizmu se bohužel nevyhýbá ani Staré Město. Neznámý 
pachatel, nebo pachatelé vytáhli v noci z pátku 9. 8. na sobotu 
10. 8. 2019 stavidlo, jež bránilo, aby se voda z melioračních kaná-
lů dostala až do rybníku na Loukách. 

Vody v melioračních kanálech jsou znečištěné povrchové vody 
„obohacené“ o vodu z Jalubského potoka. „Případ byl nahlášen 
Policii ČR, která bude případ řešit. V důsledku nezodpovědného 
jednání došlo k poklesu vod, a to jak v melioračních kanálech, 
tak v nádrži „Jama”. Doufám, že toto jednání nebude mít za ná-
sledek snížení kvality vody v jezeře,“ uvedl starosta Starého Města 
pan Josef Bazala.

Vyjádření pro Staroměstské noviny i Policii ČR podal také 
Květoslav Fryšták z Odboru správy majetku, investic a ŽP 

Zbrusu nových prostor se dočkala příspěvková organiza-
ce města Středisko volného času Klubko.  Na konci června byly 
dokončeny stavební práce na přestavbě bývalé kotelny druhého 
stupně základní školy. Rekonstrukcí objektu, který byl již dlouhá 
léta nevyužívaný a ve špatném technickém stavu, získalo Středis-
ko volného času Klubko plně vybavené bezbariérové prostory. 
Tím dojde k navýšení kapacity zařízení.

Opravy se dočkaly také vnitřní prostory po bývalé ZUŠ ve Sta-
rém Městě v objektu MŠ Rastislavova. Tyto rekonstruované pro-
story bude rovněž využívat SVČ Klubko pro své aktivity. Součástí 
projektu bylo také pořízení potřebného vybavení pro fungování 
zájmových kroužků, konkrétně nábytku, elektroniky a didaktic-
kých pomůcek.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie. 
Město Staré Město uspělo se žádostí o dotaci v Integrovaném re-

na MěÚ Staré Město. „Neznámí pachatelé poškodili stavidlo 
na vodní nádrži na Loukách. Kvůli kompletnímu odstranění 
dřevěných těsnících prvků voda z melioračního kanálu nekon-
trolovaně a s velkou intenzitou natékala do nádrže, ve které se 
v době vysokých teplot intenzivně rekreují místní občané. Kvůli  
nekontrolovanému přísunu vody z melioračního kanálu a jejímu 
silnému proudu došlo k odnosu sedimentů usazených na dně 
melioračního kanálu. Tyto sedimenty způsobily znečištění vody, 
jehož míru nyní posuzuje akreditovaná laboratoř. Město Staré 
Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl 
Květoslav Fryšták.  

Stavidlo bylo provizorně opraveno ještě v sobotu.
Text: Aleš Korvas, Foto: Josef Bazala

gionálním operačním programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kva-
lity a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 57 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
(SVL).

Rekonstrukce a vybavení budovy kotelny základní školy 
č. 1720 a prostor v budově mateřské školy Rastislavova vyšla cel-
kem na 15,5 mil. korun. Dotace pokryla 90 % způsobilých výdajů, 
tedy 11,9 mil. korun.  

Text a foto: Aleš Korvas

VANDALOVÉ VYTÁHLI STAVIDLA MELIORAČNÍCH KANÁLŮ

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT PRO SVČ KLUBKO
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Na rohu ulice Michalská, přímo na-
proti hřbitova, hledá tým archeologů 
vedený docentem Luďkem Galuškou 
pozůstatky dřívějšího osídlení. Na mís-
tě, kde by měl vyrůst polyfunkční dům 
s prodejnami a několika byty, provádě-
jí už od začátku července předstihový 
průzkum, který by měl potvrdit, nebo 
vyvrátit, zda se v dané lokalitě nachá-
zejí pozůstatky lidské činnosti z období 
Velké Moravy.

„Prozatímní zjištění nás z hlediska 
nálezů, které by se daly datovat do ob-
dobí Velké Moravy, trochu zklamala. 

Úlomky keramiky nebo džbánek, který jsme nalezli, jsou podle 
nás z období konce čtrnáctého nebo začátku patnáctého století. 
Naše sondy máme vykopány do hloubky více než tří metrů a ná-
lezy pozůstatků z období Velké Moravy zatím nikde,“ posteskl si 
uznávaný archeolog Galuška. Podle jeho slov nacházejí celkem 
velké množství úlomků takzvané tuhové keramiky. „S těmito 
střepy můžete psát jako s klasickou tužkou,“ doplnil Galuška.

Jen pár metrů od současné oblasti hledání se přitom nachází 
místo, kde dříve týmy vedené Galuškovými předchůdci Antoní-
nem Zelnitiusem nebo Vilémem Hrubým objevili velkomorav-
ské hroby. Jedním z nálezů, který se skupině archeologů podařil 
objevit, je spálené torzo domu, které objevili v hloubce přibližně 

Loňský rok byl pro Základní školu ve Starém Městě rokem 
oprav, rekonstrukcí a modernizací. Vylepšení se dočkala i budova 
prvního stupně ZŠ č. p. 1000.

Od 1. září tak budou pro žáky prvního stupně připraveny nové 
učebny v půdním prostoru budovy. Tam byly vybudovány a kom-
pletně vybaveny čtyři nové učebny - jazyková, přírodovědná, po-
čítačová a učebna pracovních činností. 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. 
Dotaci se podařilo získat v rámci 47. výzvy Integrovaného regi-
onálního operačního programu Infrastruktura základních škol 
(SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Jednou z podmínek získání dotace bylo zabezpečení konekti-
vity školy k veřejnému internetu a vnitřní konektivitu školy podle 
předepsaných standardů. V nově vybudovaném podlaží jsou sa-

jeden a půl metru. Jedná se o pozůstatky domu, který byl zahlou-
bený do země, tzv. zemnice. Právě v jeho prostorách nalezli nej-
větší množství úlomků tuhové keramiky.

Objevené zbytky domu patří podle archeologů k nejstarším 
nálezům v přihlížené lokalitě.

Dalším zajímavým nálezem je skvěle zachovaný džbán, který 
je zdobený vlnovkami. To je podle archeologů džbán, jehož vznik 
se datově odhaduje právě na přelom 14. a 15. století, do období 
husitských válek. „Z něj klidně mohl pít nějaký husita, nebo na-
opak stoupenec katolíků,“ dodal Luděk Galuška.

Text a foto: Aleš Korvas

mozřejmostí bezbariérové toalety a přístup do všech podlaží za-
jišťuje osobní výtah. 

Stavební práce byly ukončeny v dubnu letošního roku, poté 
proběhla dodávka školního nábytku a elektroniky. Nové prostory 
ještě čekají na dodání didaktických pomůcek. Ty budou do uče-
ben pořízeny do konce letošního roku. Z důvodu nedostatku do-
davatelů se totiž muselo opakovat výběrové řízení, proto se i ter-
mín ukončení realizace celého projektu posunul na 31. 12. 2019.

Celkové náklady na vybudování odborných učeben činí 32 
mil. Kč, EU přispívá částkou ve výši 26 mil. Kč. 

Text a foto: Aleš Korvas

ARCHEOLOGOVÉ NALEZLI NAPROTI HŘBITOVA 
POZŮSTATKY SPÁLENÉHO DOMU

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ MÁ NOVÉ UČEBNY V PŮDNÍ VESTAVBĚ
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V neděli 18. srpna 2019 patřilo hřiště sportovního areálu Ryb-
níček ve Starém Městě jednotkám dobrovolných hasičů z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. Do soutěže v požárním sportu se le-
tos přihlásilo jedenáct družstev v mužských kategoriích a sedm 
družstev žen. Letošní již 12. ročník se opět konal pod záštitou sta-
rosty Josefa Bazaly, který předával hlavní cenu vítěznému teamu 
za disciplínu požární útok.

Vítězem v kategorii mužů se letos stalo družstvo z Vések „B“ 
s časem 16,51  sekund, ženskou kategorii ovládlo družstvo z Bílo-
vic časem 17,84 sekund.

V průběhu celého nedělního odpoledne panovala v areálu 
skvělá přátelská, i když soutěživá atmosféra, kterou přišlo podpo-
řit i mnoho návštěvníků z řad obyvatel Starého Města.

Pořadatelé nezapomněli poděkovat také sponzorům, kterými 
jsou Město Staré Město, Stanislav Houdek BT servis Staré Měs-
to, Jarošovský pivovar, Zlínský kraj, Spolek přátel slivovice Sta-
ré Město a Ing. Tomáš Mazáč – finanční poradenství. Bez jejich 
podpory by pořádání hasičských soutěží ve Starém Městě nebylo 
možné.

Text a foto: Aleš Korvas

SOUTĚŽ HASIČŮ 
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA STARÉHO MĚSTA“
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Celovíkendový turnaj s názvem Chřibský krkavec uspořádali 
staroměstští lukostřelci ze společnosti přátel historie MORRI-
GAN od 2. do 4. srpna 2019. Třináctý ročník této oblíbené akce, 
na níž se sjíždí milovníci původní lukostřelby z celé republiky, le-
tos organizátoři poprvé přesunuli z oblasti Chřibů na staroměst-
ské Louky.

„Celý turnaj je součástí série čtyř turnajů Moravské ligy, která 
zahrnuje turnaje v Zábřehu na Moravě, u vodní nádrže Slezská 
Harta a poslední hostí Medlov u hradu Úsov,“ uvedl jeden z or-
ganizátorů turnaje Bohumil Višenka.

Účastníci, kterých se letos sešlo třiadvacet, bydlí celý víkend 
v dobových stanech. Původní lukostřelba není pouze mužská 
záležitost. Letos se turnaje zúčastnily také čtyři ženy a dvě děti, 
které mají svou vlastní kategorii.

Hlavní soutěžní den je sobota. Během ní soutěžící stříleli pře-
depsané soutěže. Mezi ně paří třeba oblíbený Roving. Při této 
soutěži se střelci pohybují od terče k terči, které jsou rozmístěny 
v různých vzdálenostech od sebe na louce.

„Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno doplňkovým disciplínám. 
Velmi oblíbený je například lov na srnce. Maketa v životní veli-
kosti je umístěna nejprve ve vzdálenosti šedesáti metrů. Všichni 
střelci postupně vystřelí své šípy a poté se všichni posunou o de-
set metrů blíže k cíli. Zatímco ze startovní vzdálenosti šedesáti 
metrů jsou zásahy srnce jen minimální, po střelbě na dvacet met-
rů zůstává maketa srnce jako ježek,“ doplnil s úsměvem Višenka.

Všichni účastníci turnaje v sobě nezapřou svoji lásku k histo-
rii. Soutěžit se totiž smí pouze v dobových oděvech s původními, 
celodřevěnými luky a pouze dřevěnými šípy s péřovými letkami 
na svých koncích. Povoleny nejsou žádné kladkové luky nebo 
kompozitní materiály.

Organizátoři si pochvalují spolupráci s vedením Starého Měs-
ta. „Bez podpory města by šlo jen těžko takový turnaj na území 
Starého Města uspořádat. Velmi bych chtěl poděkovat jmenovitě 
zejména místostarostovi Martinu Zábranskému, který nám tady 
ještě před zahájením turnaje pomáhal instalovat mobilní toalety,“ 
dodal nakonec Bohumil Višenka.

Text a foto: Aleš Korvas

LUKOSTŘELCI SOUTĚŽILI NA LOUKÁCH CELÝ VÍKEND
Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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V neděli 1. září 2019 v 9.30 hod. 
zahájíme mší sv. v  kostele Sv. 
Ducha nový školní rok 2019/20 
s prosbou o dary Ducha svatého 
pro učitele, vychovatele, kateche-
ty, žáky a  studenty. Děti, které 
nastupují do první třídy, ať si při-
nesou školní batohy. Budou jim 
požehnány. 

Milí rodiče,
srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další 
školní rok. Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu 
při křtu svých dětí před církví dali: „Že dítě vychováte ve  víře 
v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám 
to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se zá-
klady křesťanství, s  obsahem Bible a  se zásadami praktického 
křesťanského života. A  při plánování jakýchkoliv nepovinných 
dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, 
hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost 
vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě pod-
le věku patří. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: 
nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky 
a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce mini-
strování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky 
a středoškoláky společenství mládeže.
Výuka začne v pondělí 9. září 2019. Místa a časy budou upřes-
něny.
Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo 
v ředitelně školy, třídnímu učiteli. (nebo také vložte do schránky 
na faře: náměstí Hrdinů 8). Na Vaše děti se těší: P. Mgr. Miroslav 
Suchomel, Miroslava Číhalová, Ing. Jitka Foltýnková, Mgr. Věra 
Řešetková a Mgr. Jana Vandová.

P. Miroslav Suchomel
Foto: František Ingr. Člověk a víra

Dobrý Bože, na začátku školní docházky 
tě prosím, 
požehnej tomuto školnímu roku, abych se 
naučil všemu, co potřebuji k životu. 
Dej, ať se naučím nejen probíranou látku, 
ze které mohu být zkoušený, 
ale ať se naučím především tomu, jak 
dobře žít. 
Slovo škola pochází z latinského schola, 
což znamená volná chvíle, odpočinek 
a čas k zamyšlení. 

MODLITBA NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Dáváš nám čas školní docházky jako čas 
nicnedělání, 
ve kterém se můžeme věnovat tomu, co 
bychom při práci často přehlédli. 
Můžeme se věnovat vlastnímu tajemství 
života. 
Můžeme se zamyslet, a tak se setkat 
s vlastním nitrem. 
Dej, ať je tento čas školní docházky pro 
mě požehnanou dobou tak, 

abych v sobě dokázal objevit, jaké mož-
nosti a schopnosti jsi mi dal. 
Uč mě využívat tohoto času natolik, abych 
mohl žít později tento život v povolání 
tak, 
aby byl smysluplný, a aby přinášel ostat-
ním dobré plody. 

(Anselm Grün: Moje modlitební kniha)

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA - NÁBOŽENSTVÍ
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Počasí letos přálo příznivcům Petrova cechu. Příjemné teplo-
ty přes den i v noci a absence deště. Takové podmínky provázely 
letošní ročník oblíbených nočních rybářských závodů Staroměst-
ský Čochtan, které i letos pořádal místní spolek rybářů na sle-
pém rameni Čerťák. O lovná místa bývá tradičně zájem a letošní 
ročník nebyl výjimkou. Dvaašedesát nadšenců všech věkových 
kategorií se snažilo vyzrát nad rybami ze soboty na neděli 17. – 
18. srpna 2019 od 14 do 9 hodin ráno. 

V neděli před polednem došlo na vyhlášení nejúspěšnějších 
rybářů uplynulé noci. Nejdelší rybu vylovil pan Jaromír Mai, 

Vážení milovníci vína, jménem Klubu přátel vína Staré Město 
bychom Vás rádi pozvali na v pořadí pátý Staroměstský den vína, 
který se uskuteční 5. října v prostorách Jezuitského sklepa na ná-
městí Velké Moravy.

Jako každý rok otevřeme sklep už ráno, kdy se v něm budou 
setkávat účastníci akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska 
v několika cyklo i pěších trasách. 

Hlavní část akce začne v 17:00 a bude končit po půlnoci. Nápl-
ní bude nejen košt vín výhradně staroměstských vinařů, kteří bu-
dou na akci pozvanými hosty a bude jistě příjemným zpestřením 
s nimi o vystavených vzorcích přímo debatovat, ale také řízená 
degustace vinařství Dufek za Svatobořic. 

Vinařství Dufek je úspěšné vinařství s řadou vín oceněných 
na světových výstavách např. v Paříži, nebo Londýně, jejich vína 

který ulovil kapra s délkou 62 cm. V pořadí druhého nejdelšího 
kapra s délkou 59 cm ulovila Jarmila Sedláčková z Traplic a třetí 
příčku obsadil Eduard Krátký s kaprem o délce 56 cm. Největší 
amur vylovený Jakubem Bačíkem měřil 59,5 cm.

Staroměstský Čochtan vyhlašuje pravidelně také kategorii 
v lovu dravců. Letošní ročník se ale žádnému z rybářů nepoda-
řilo sumce, štiku nebo candáta ulovit. Kategorie dravců se proto 
letos neudělovala.

Text a foto: Aleš Korvas 

také pravidelně bodují v Salonu vín ČR. Řízenou degustaci pove-
de sám majitel vinařství pan Josef Dufek. Degustovaná vína  bude 
možné v na akci zakoupit za výhodnou cenu. 

V průběhu Staroměstského dne vína nám bude hrát Cimbálo-
vá muzika Jaroslava Čecha a připraven bude i bufet s pochutina-
mi k vínu.

Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu, oproti přímému 
nákupu v den akce, bude zahájen 1. září v Infocentru na náměstí 
Velké Moravy. Ke vstupence v předprodeji také při vstupu obdrží-
te speciální sklenici Klubu přátel vína (platí do vyčerpání zásob). 

Těšíme se na všechny příznivce a milovníky vína, za KPV Sta-
ré Město. 

Dalimil Vrána

STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN NECHYBĚL 
ANI O LETOŠNÍCH PRÁZDNINÁCH

VINAŘI ZVOU NA V. STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA



U S N E S E N Í
ze 17. schůze Rady města Staré Město, konané dne 17.07.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
program 17. schůze rady města.

1.3 záměr na uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene 
č. 9900089487_2/VB ve prospěch spo-
lečnosti 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 plynárenského zařízení: “NTL 
plynovodní přípojka pro novostavbu 
rodinného domu v ulici Svatovítská 
č. p. 2229 v obci Staré Město, číslo 
stavby: 9900089487“ na části pozem-
ku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovít-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město.

1.5 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
na akci „Rekonstrukce zpevněných 
ploch v ulici Komenského“ z důvodu 
změn proti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

2.1 projektovou dokumentaci Staré 
Město, Finská čtvrť - zpevněné plochy.

2.2 zadávací podmínky k veřejné za-
kázce malého rozsahu na stavební 
práce akce Staré Město, Finská čtvrť - 
zpevněné plochy.

2.3 studii Kluziště včetně zázemí 
ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě.

2.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci Vodní plocha v polní trati Olší, 
k. ú. Staré Město se společností Vodo-
hospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Mora-
vou, IČ 262 29 455 z důvodu doplnění 
podmínek do smlouvy pro případ ne-
obdržení dotačních prostředků.

2.5 uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace č. D/1654/2019/KH s poskyto-
vatelem dotace – Zlínským krajem, tř. 

T. Bati 21, 761 90 Zlín, na pořízení do-
pravního automobilu pro JSDH Staré 
Město. 

2.6 uzavření smlouvy o dílo na sta-
vební práce Revitalizace ulice Vele-
hradské, Staré Město s dodavatelem 
RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Hradišťská 
573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

2.7 uzavření smlouvy o dílo na sta-
vební práce Rekonstrukce veřejně 
přístupné účelové komunikace, ul. 
Tyršova, Staré Město s dodavatelem 
JASS-UNI, s. r. o., se sídlem Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.8 uzavření kupní smlouvy na do-
dávky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
- zřízení učeben – interier - dodávka 
školních pomůcek s dodavatelem Mo-
derní škola s.r.o., IČ 28607376, se síd-
lem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice 
v souladu s návrhem kupní smlouvy 
ze zadávací dokumentace.

3.2 podání návrhu na zápis změn 
v rejstříku škol a školských zaříze-
ní, u Střediska volného času Klubko 
Staré Město, příspěvková organizace, 
se sídlem U Školky 1409, 686 03 Staré 
Město, IČ 75833328, a to výmaz místa 
poskytovaného vzdělávání nebo škol-
ských služeb na adrese náměstí Hrdinů 
11, Staré Město, PSČ 686 03, z důvodu 
nevyhovujících prostor s účinností 
od 01.09.2019.
Dále zápis míst, kde se uskutečňuje 
vzdělávání nebo školské služby na ad-
resách
Rastislavova 1800, Staré Město, PSČ 
686 03
Komenského 1720, Staré Město, PSČ 
686 03 
s účinností od 01.09.2019.

5.1 rozpočtové opatření č. 6/2019:
zvýšení příjmů z 226.866 tis. Kč 
na 229.018 tis. Kč
zvýšení výdajů z 221.502 tis. Kč 

na 223.858 tis. Kč
změnu financování z – 5.364 tis. Kč 
na – 5.160 tis. Kč

5.2 darovací smlouvu na poskytnu-
tí účelového finančního daru ve výši 
2.000 Kč na realizaci Slavností bratrství 
Čechů a Slováků na Velké Javořině, 
která bude uzavřena mezi městem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ 00567884, a zapsaným 
spolkem Bratrství Čechů a Slováků Ja-
vořina, z.s., tř. Masarykova 119, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ 07889763.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit převod majetku – smě-
nu části pozemku p. č. st. 175/2 zast. 
plocha o výměře 2 m2 ve vlastnictví 
paní *** za část pozemku p. č. 4546/41 
ostatní plocha/ostat. komunikace 
o výměře 3 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ulice náměs-
tí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za cenu 600 Kč/
m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

III. ruší

1.2 usnesení č. 13/II./1.5 ze 13. schů-
ze Rady města Staré Město dne 
14.05.2019 týkající se převodu majet-
ku – prodej pozemku 
p. č. 6080/1 orná půda o výměře 3.800 
m2 
p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 374 m2 
p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 95 m2 
p. č. 722/1 orná půda o výměře 1.250 
m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za cenu 800 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem vybudování fó-
liovníků, návozu a třídění zeminy, vy-
budování sídla firmy z algeco buněk. 
Důvodem je žádost pana *** o zrušení 
převodu majetku.

IV. rozhodla
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2.6 o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Revitalizace ulice 
Velehradské, Staré Město - veřejná 
zakázka na stavební práce zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení. Vybraný dodavatel RYBÁRIK, 
s.r.o., se sídlem Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ 25598643, s nabídko-
vou cenou 6.122.059,74 Kč bez DPH, 
7.407.692,29 Kč vč. DPH.

2.7 o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Rekonstrukce ve-
řejně přístupné účelové komunika-
ce, ul. Tyršova, Staré Město - veřejná 
zakázka malého rozsahu na stavební 
práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, 
s. r. o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 
Jalubí, IČ 60743638, s nabídkovou 
cenou 1.789.452,00 Kč bez DPH, 
2.165.237,00 Kč vč. DPH.

2.8 o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 - zřízení učeben – interier - 
dodávka školních pomůcek - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodáv-
ky. Vybraný dodavatel Moderní škola 
s.r.o., IČ 28607376, se sídlem K Ryb-
níčkům 332, 747 81 Otice, s nabídko-
vou cenou 799.640,00 Kč bez DPH, 
967.564,40 Kč vč. DPH.

V. vyhlašuje

3.1 termín pro podání návrhů nomi-
nací na oceňování dlouhodobé a kva-
litní činnosti dobrovolných pracov-
níků v oblasti volnočasových aktivit 
ve Starém Městě. Cílem města Staré 
Město je ocenění jejich dlouhodobé 
práce a vyzdvižení nezastupitelné role 
dobrovolných pracovníků při organi-
zaci volnočasových aktivit dětí, mlá-
deže a dospělých. 
Návrhy na nominaci podává jakákoli 
právnická osoba, která do termínu sta-
noveného pro podávání návrhů na no-
minaci zašle kompletně vyplněný 
nominační formulář. Návrhy na no-
minaci je možné podávat do 31.8.2019 

písemně na adresu nám. Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město (nebo prostřed-
nictvím podatelny MěÚ). Nominační 
formulář a pravidla pro Oceňování 
dlouhodobé a kvalitní činnosti dob-
rovolných pracovníků v oblasti volno-
časových aktivit ve Starém Městě, jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
města Staré Město.

VI. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci Staré Město, Finská 
čtvrť - zpevněné plochy tyto dodava-
tele: JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638, DIČ 
CZ60743638, STRABAG a.s., Na Běli-
dle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný 
závod Morava, oblast Východ, Příluky 
386, 760 01 Zlín, IČ 60838744, DIČ 
CZ60838744, SVS - CORRECT, spol. 
s r.o., Bílovice č.p. 513, 687 12 Bílovi-
ce, IČ 25513141, DIČ CZ25513141, 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huště-
novská 2004, 686 03 Staré Město, IČ 
29188253, DIČ CZ29188253, Vodo-
hospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Mora-
vou, IČ 26229455, DIČ CZ26229455.

VII. vzala na vědomí

1.4 nabídku společnosti REAL MO-
RAVIA s.r.o., Uh. Hradiště, Stojanova 
1334, IČ 25584359, na převod majet-
ku – výkup pozemků v lokalitě ulice 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, o celkové vý-
měře 6.441 m2, za cenu 5.100 Kč/m2. 

4.1 žádost stavebníka pana *** o spo-
lečný souhlas na rekonstrukci rodin-
ného domu dle § 96a stavebního zá-
kona.

4.2 žádost stavebníka pana *** o doda-
tečné povolení stavby dle § 129 staveb-
ního zákona na zahradní domek. 

4.3 žádost stavebníka pana *** o sta-
vební povolení dle § 110 stavebního 
zákona na stavební úpravy objektu 
spojené se změnou účelu užívání 1. NP.

4.4 žádost stavebníka firmy STAPAK, 
spol. s r.o., Tyršova 997, Staré Město, 
IČ 60740256 o společné povolení dle 
§ 94o stavebního zákona na výrobně 
skladovací halu s administrativou. 

4.5 žádost stavebníka firmy K1, s.r.o., 
Sokolovská 1395, Uherské Hradiště, 
IČ 26219085 na Mycí centrum Staré 
Město. 

6.1 činnost Městské knihovny Staré 
Město za 1. pololetí 2019.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic 
a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 9900089487_2/VB ve prospěch spo-
lečnosti 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 plynárenského zařízení: “NTL 
plynovodní přípojka pro novostavbu 
rodinného domu v ulici Svatovítská 
č. p. 2229 v obci Staré Město, číslo 
stavby: 9900089487“ na části pozem-
ku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovít-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, na úředních deskách.
T: ihned

2.3 zajistit zpracování projektové do-
kumentace Kluziště včetně zázemí 
ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě.
T: 30.11.2019

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

Charita Uherské Hradiště přijme do pracovního poměru zdravotní sestru pouze na den-
ní směny 12 hodinové do Domova pokojného stáří v Boršicích - nástup ihned. 

Informace na tel. 602 381 821 nebo mejlu: domov.borsice@uhradiste.charita.cz

mailto:domov.borsice@uhradiste.charita.cz




který se uskuteční v neděli 1. září 2019

14.00  slavnostní otevření modernizovaných  
odborných učeben budovy II. stupně  
ZŠ Staré Město, Komenského 1720

15.00  slavnostní otevření nových prostor  
SVČ Klubko v bývalé kotelně ZŠ Staré Město,  
Komenského 1720

15.30  slavnostní otevření nově vybudovaných  
odborných učeben budovy I. stupně  
ZŠ Staré Město, nám. Hrdinů 1000

17.00  Předání ceny města Starého Města, 
Velkomoravský koncert 2019, 
náměstí Velké Moravy 

Rada města 
a Zastupitelstvo města Staré Město 
si vás dovolují pozvat na

DEN MĚSTA

Všechny modernizované odborné učebny ZŠ I. a II. stupně 
a nové prostory SVČ Klubko budou otevřeny pro veřejnost do 17.30 hod.



Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 26. 9. – 29. 9. 2019
Program:

Čtvrtek 26. 9. 2019 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Polyfunkční sál
kostela Sv. Ducha

Historické fotografie Starého Města
Vernisáž výstavy fotografií Petra Večerky  
Od 30. 9. 2019 do 20. 10. 2019, út - ne 11:00 až 16:30 h

Sobota 27. 9. 2019 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky

15:30 hod. radnice Povolení hodů

16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Jiří Nosek a Markéta Trňáková

Neděle 29. 9. 2019 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne
Staroměstská kapela, FoS Lipta Liptál, SLPT Dolina, Repetilky, DFS Dolinečka , CM Dolinka při ZUŠ 
Staré Město, CM Dolinečka, CM Bálešáci, Staroměští mládenci

Předprodej IC Staré Město a EVENT CENTRUM. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Polyfunkčního sálu kostela Sv. Ducha

slavnostiMichalské
Hody

 s právem







Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vyhlídková věž kostela Sv. Ducha uspěla při hlasování od-
borné veřejnosti z řad sběratelů Turistických známek a má svou 
vlastní Turistickou známku No. 2580. Kulatá, dřevěná, vypalova-
ná plaketa, která je krásným suvenýrem a zároveň „potvrzením” 
o dosažení tohoto turisticky atraktivního místa, zajisté potěší 
každého turistu, který navštíví náměstí Velké Moravy s Event 
centrem a který se pokochá výhledem z proskleného vrcholu 
vyhlídkové věže kostela. Každá turistická známka, i ta naše, je 
doplněna samolepíci „Turistickou známečkou”. Můžete ji využít 
jak k nalepení do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní 

sbírky. Součástí turistické známky je QR kód, jehož naskenová-
ním do chytrého mobilního telefonu spustíte vyprávěný příběh 
turistického známkového místa. Dozvíte se, kde se nacházíte, 
kdo projektoval moderní budovu kostela a jaké symboly stavba 
obsahuje. „Jsem velice rád, že se podařil zrealizovat projekt tu-
ristické známky a turistické nálepky Vyhlídkové věže kostela Sv. 
Ducha a věřím, že napomůže rozvoji cestovního ruchu ve Starém 
Městě,“ řekl místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Oba suvenýry 
si můžete zakoupit na Informačním centru v Jezuitském sklepě 
ve Starém Městě.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO MÁ SVOU OFICIÁLNÍ TURISTICKOU 
ZNÁMKU A TURISTICKOU NÁLEPKU
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SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI 
A DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 7. – 8. ZÁŘÍ 2019

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 10. 9. 2019. 

Další noviny vyjdou 27. 9. 2019.

Krásné kulaté 80. narozeniny oslavila 
6. srpna 2019 paní Ludmila Ohnout-
ková.
Hodně stálého životního elánu a co 
nejvíce zdraví přejí dcery Silvie  
a Svatava s rodinami.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 850 ks.

✔ 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 14. září
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
8 – 11 hod.

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

Neděle 1. září
VELKOMORAVSKÝ KONCERT
náměstí Velké Moravy
Začátek 17.00 hod.

Neděle 8. září
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOVNICKOU DÍLNOU
náměstí Velké Moravy
Začátek 15.00 hod.

Čtvrtek 26. - neděle 29. září
MICHALSKÉ SLAVNOSTI A HODY S PRÁVEM

Dne 2. 9. 2019 vzpomeneme den, 
kdy před 10 lety tragicky zahynul 
Mgr. Pavel Vaněk.
S láskou vzpomíná celá rodina.

JUBILEUM

VZPOMÍNKA



HASIČSKÉ ZÁVODY



STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN


