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Celkem asi 65 milionů korun získalo město Staré Město z In-
tegrovaného regionálního operačního programu na financování 
tří projektů, z toho dva jsou zaměřeny na rozvoj vzdělávání v zá-
kladních školách a jeden na zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

V letošním a v příštím roce zahájíme modernizaci budov zá-
kladní školy č. p. 1000 a 1720. Na prvním stupni v půdní části 
vybudujeme čtyři odborné učebny. Součástí projektu jsou bez-
bariérové toalety, osobní výtah, únikové schodiště, nájezdové 
rampy a zabezpečení vnitřní konektivity k širokopásmovému 
internetovému připojení včetně sousední budovy č. p. 715. 
 Další investicí, která bude realizována, je modernizace 9 od-
borných učeben v budově II. stupně ZŠ v ulici Komenského 
č. p. 1720 a vybudování bezbariérového přístupu do pavilonu 
s odbornými učebnami, který bude řešen prostřednictvím osob-
ního výtahu.  Součástí stavebních prací je úprava toalet, dispozic 
učeben, výměna podlahových krytin a zařizovacích předmětů. 
I tento projekt zajistí internetové pokrytí všech učeben II. stupně 
ZŠ a wifi připojení. Očekávám, že město na II. stupni z vlastních 
finančních prostředků současně provede i modernizaci rozvodů 
topení a sociálního zařízení.

Třetí investicí, kterou budeme realizovat, je přestavba kotel-
ny u Základní školy 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova pod 

MĚSTO ZÍSKALO 65 MILIONŮ KORUN
Z EVROPSKÝCH FONDŮ

názvem „Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba 
kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova“. Děti, které 
navštěvují Středisko volného času Klubko, tak získají nové mo-
derní prostory pro trávení volného času a při prázdninových ak-
tivitách jako jsou příměstské tábory a podobně.   
 

Mimo schválené projekty ještě připravujeme na I. stupni 
u obou budov zateplení obvodového pláště, výměnu oken a mo-
dernizaci kotelny, kterou chceme spolufinancovat z programu 
Státního fondu životního prostředí. 

Dá se říci, že během dvou let doznají školní budovy a učeb-
ny ve Starém Městě novou moderní tvář. Následovat bude jistě 
i úprava školního dvoru při základní škole na náměstí Hrdinů. 
Pracovníci městského úřadu a projektanti nyní připravují doku-
mentaci pro výběrová řízení a další potřebná povolení, abychom 
mohli investiční záměry realizovat. Na vedení města je zabezpečit 
finanční prostředky, připravit organizační záležitosti s vedením 
školy, neboť stavební práce budou probíhat v průběhu školní-
ho roku 2018/2019. Pevně věřím, že s týmem pracovníků úřadu 
a pedagogickým sborem zvládneme vše ke spokojenosti dětí, ro-
dičů, pedagogů a občanů města. 

Josef Bazala
starosta



Již potřetí přivítaly prostory staroměstského Společensko kul-
turního centra ve Starém Městě (SKC) účastníky celostátního 
Reprezentačního plesu dobrovolných hasičů České republiky.  
Na kulturní akci, kterou organizovalo Okresní sdružení hasičů 
v Uherském Hradišti, se sjela kromě asi pěti set návštěvníků také 
hasičská elita a nejvyšší představitelé z celorepublikové působ-
nosti této organizace, v čele se starostou SH 
ČMS Ing. Karlem Richtrem, ale i brigádní 
generál Drahoslav Ryba, který je generál-
ním ředitelem Hasičského záchranného 
sboru  České republiky. Nechyběli ale ani 
zahraniční přátelé z Nového Mesta nad Vá-
hom, kteří udržují s uherskohradišťským 
sdružením již třicetiletou družbu. Přítom-
ny byly také významné osobnosti z regi-
onálního politického a podnikatelského 
života. Při slavnostním zahájení vystoupili 
a několika větami přivítali přítomné sta-
rosta SH ČMS Ing. Karel Richter, brigád-
ní generál  Ing. Drahoslav Ryba, hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta Starého 
Města Josef Bazala, nebo starosta SH ČMS 
OSH Václav Holásek. Záštitu plesu převzali 
hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek, 
a slovácký senátor, pan Ivo Valenta. Tato 

akce je svým významem a prestiží mezi ha-
siči skutečně výjimečná. Jsme velmi rádi, 
že přijelo tolik zástupců nejen místních 
hasičů, ale i z celé republiky,“ uvedl 1. ná-
městek starosty Okresního sboru hasičů 
Uherské Hradiště ve Starém Městě,  Tomáš 
Bartoň.

 Při příležitosti celostátního Reprezen-
tačního plesu dobrovolných hasičů České 
republiky bratr senátora Ivo Valenty, pan 
Miroslav Valenta, předal prapor a  připev-
nil stuhu na prapor. Právě slovácký senátor 
Ivo Valenta věnoval okresnímu sdružení 
hasičů v Uherském Hradišti nový prapor, 
který bude zdobit hradišťskou kancelář 
a bude používán při slavnostních příleži-
tostech. Na prapor během slavnostního za-
hájení plesu taky připevnil stuhu předseda 
OV DPO Nové Mesto nad Váhom Bc.Josef 

Smolínský. Pan Miroslav Valenta a pan Josef Smolinský několi-
ka věty pozdravili přítomné hosty plesu. Tím byl prapor předán 
do užívání. Ples zahájil starosta okresního sdružení pan Václav 
Holásek.

Text a foto: Aleš Korvas
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OKRESNÍ DOBROVOLNÍ HASIČI DOSTALI NOVÝ PRAPOR



Sezóna koštů ať už vína, nebo slivovice je v plném proudu. Již 
tradičně je pořádán ve Starém Městě jeden z nejlépe zásobených 
koštů, co do počtu vzorků i návštěvníků. Spolek přátel slivovi-
ce, který košt pořádá již 18 let, si právem zaslouží poděkovaní 
za skvělou organizaci a vysokou úroveň hodnocení jednotlivých 
destilátů.

Počet vzorků, které se letos ucházely o co nejlepší možné hod-
nocení od sedmatřiceti tříčlenných komisí, překonal loňský roč-
ník. Vloni se o nejvyšší bodovou známku „utkalo“ 707 vzorků, 
letos bylo číslo ještě o 12 vzorků vyšší.

Těžko představitelných 719 vzorků hodnotilo v prvním kole 
vždy šest degustátorů. „Ve Starém Městě se hodnotí dvoukolovým 
systémem. Každý vzorek proto ochutnají vždy dvě komise. Toto 
pravidlo máme zavedeno a osvědčeno proto, aby byla zajištěna co 
nejvyšší možná objektivita hodnocení a výsledné bodování,“ řekl 
člen staroměstského Spolku přátel slivovice Bohumil Crla. Kaž-
dý člen komise pravidelně ujídá z připravených sýrů a zakusuje 
připraveného chleba, aby neutralizoval chuťové buňky na jazyku 
před ochutnáním dalšího vzorku. Každý z degustátorů tak během 
degustace ochutnal přibližně čtyři desítky vzorků. Pravidelné za-
stoupení v komisích mají i zastánkyně něžného pohlaví. „Letos 
jich do hodnotitelských komisí zasedlo  8  z toho 2  komise byly 

Veselo bylo ve čtvrtek 15. února 2018 po úředních hodinách 
v malém zasedacím sále staroměstské radnice. Starosta Josef Ba-
zala letos oslavil 58. narozeniny, místostarosta Martin Zábranský 
slavil 44 let. Oslavencům přišli popřát téměř všichni pracovníci 
městského úřadu. Oslavencům přejeme ještě jednou vše nejlepší 
a ať se jich i nadále drží pevné zdraví.

Text a foto: Aleš Korvas

čistě ženské. Nejlépe hodnocené pálenky postupují do hodnoce-
ní subkomise. Ta zasedá následující den po degustaci a rozhodne 
o finálních vítězích koštu,“ uvedl Crla.

Odrůdové zastoupení na koštech pálenek bývá zpravidla za-
stoupeno největším počtem vzorků trnek . Letos se organizá-
torům podařilo nashromáždit  385 vzorků trnek a durancií, 94 
vzorků pálenek z meruňky, 85 hruškovic a 59 pálenek z jablek. 
Minimálně jsou na koštu zastoupeny také pálenky z jiných druhů 
ovoce, počet těchto vzorků je ale již pouze v jednotkách.

„Raritní slivovicí byla letos durancie s chilly. Tento vzorek 
k nám přišel z Kunovic .

Celkovým vítězem se s nejvyšším počtem 62 bodů stal vzorek 
pálenky z durancie z roku 2016,  který na košt poslal Pavel Dvou-
letý z Nedakonic. „Ve Starém Městě oceňujeme také nejméně 
bodovaný vzorek koštu. Majitel této pálenky získává „Cenu bílé 
hole“. Jejím majitelem se v roce 2018 stal Roman Kukulka z Ku-
novic.

Text a foto: Aleš Korvas
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KOŠT SLIVOVICE VE STARÉM MĚSTĚ

NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITELÉ 
MĚSTA SLAVILI NAROZENINY

odrůda šampioni počet získaných 
bodů

trnka (durancie) Dvouletý Pavel 62 bodů
meruňka Stodolák Josef 60 bodů
hruška Hanáček Zdeněk 60 bodů
jablko Měrka Tomáš 60 bodů
ostatní Sentl Milan 60 bodů
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Nového povrchu vozovky, veřejného osvětlení, chodníků 
i parkovacích míst se dočkají v letošním roce obyvatelé druhé 
části ulice Salašská. Její první část, měřeno od penzionu Rozárka, 
byla rekonstruována v uplynulém roce. „V pondělí dvanáctého 
února se v zasedací místnosti městského úřadu setkali obyvatelé 
dotčené lokality s pracovníky městského úřadu a projektantem, 
který celou rekonstrukci připravuje. Obyvatelé mohli vznést své 
požadavky, které se pan projektant pokusí do plánu zahrnout,“ 
řekl starosta Starého Města, pan Josef Bazala.

Během rekonstrukce, která se předpokládá ve druhé polovině 
roku, bude část Salašské ulice v úseku od odbočky k fotbalovému 
hřišti až ke koupališti podél potoku zcela uzavřena. Obyvatelé se 
tak do svých domů budou dostávat přes zadní vchody. 

Text a foto: Aleš Korvas

Před 90 lety se začal ve St. Městě hrát kanadský hokej na sle-
pých ramenech Moravy. Od roku 1928 do r. 1932 se hrálo bez 
registrace, jen pro radost z pohybu a z nadšení pro nový sport, 
který na území ČSR už delší dobu slavil úspěchy. Sezona 1932-
33 je začátkem registrovaného LH ve Starém Městě. Nejprve  

E-twinning je platforma, prostřednictvím které mohou vzá-
jemně komunikovat studenti a vyučující z různých evropských 
zemí. Do e-twinningu se zapojila také Středné odborná škola 
a Gymnázium Staré Město. Během února se podařilo studen-
tům a studentkám druhého a třetího ročníku, kteří se učí rus-
ky, dokončit první prezentaci v ruském jazyce pro  letošní roč-
ník eTwinning plus a zaslat ji spolupracujícím středním školám 
na Slovensko do Michalovců a na Ukrajinu do města Krivij Rog. 
Splnili tak část projektu „Architektura a příroda“, pro nějž si vy-
brali město Zlín s jeho funkcionalistickou architekturou, zasaze-
nou do bohaté zeleně parků.

Studenti nejdříve nafotili zajímavá místa ve Zlíně a pak k nim 
přidali krátké popisky o jejich výstavbě v době budování a roz-
machu Baťovy továrny. Toto vše doplnili seznamem slovní záso-

vznikla dvě mužstva, jedno tvořili členové Sokola a druhé SK 
St. Město. Později se hokej hrál pod hlavičkou SK St. Město. 
Letos začala sezona na přírodním ledě až poslední den meteorlo-
gické zimy  28. února.

František Slavík

by, jež umožní s prezentací pracovat i dalším studentům - rušti-
nářům na staroměstské škole, ale hlavně na školách v zahraničí, 
které se studenty spolupracují, a dovědí se tak mnoho zajímavého 
o naší zemi.

Autor: Mgr. Zdeňka Šupková

ULICI SALAŠSKÁ ČEKÁ DRUHÁ ETAPA OPRAVY

UŽ 90 LET HRAJEME LEDNÍ HOKEJ NA ČERŤÁKU

STUDENTI STAROMĚSTSKÉHO GYMNÁZIA 
SPOLUPRACUJÍ SE ŠKOLAMI ZE SLOVENSKA A UKRAJINY
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Ve čtvrtek 15. února prošel II. stupněm ZŠ Staré Město fa-
šankový průvod masek. Za doprovodu školní cimbálové muziky 
naši zpěváci svými písničkami symbolicky ukončili zimní ob-
dobí a přivítali jaro. Připomněli začátek postního období, které 
trvá do Velikonoc. Odměnou za pěknou písničku a taneček byly 
sladkosti, buchty, vejce a slanina, které pro ně připravili spolužáci 
a učitelé. Sladké báleše ze školní jídelny od našich paní kuchařek 
byly nezapomenutelnou tečkou celé obchůzky. Děkujeme všem 
za výslužku.

Mgr. Jan Zábranský

FAŠANKOVÉ OBCHŮZCE NA ZŠ SE DAŘILO

VYHLÁŠENÍ KONKURSU NA MÍSTO 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

STARÉ MĚSTO, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rada města Staré Město vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, se sídlem Staré Město, Komenského 1720, PSČ 686 03, IČ 75022567

Požadavky:
-    předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky a odborná kvalifikace v souladu  
     se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
     zákonů, v platném znění,
-   znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
-   občanská a morální bezúhonnost,

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
-   doklady o požadované odborné kvalifikaci, v případě VŠ vzdělání diplom i 
    vysvědčení o státní zkoušce,
-   doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním 
    zaměstnavatelem,
-   strukturovaný profesní životopis,
-   koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace
    (max. rozsah 3 stran formátu A4),
-   výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
-   lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa   
    ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo: od 1. srpna 2018

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 30. 4. 2018  na adresu: Městský úřad Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (obálka musí být označena „Ředitel/ředitelka ZŠ“).

Pozn.: zalepenou obálku označit „NEOTEVÍRAT“!

https://www.youtube.com/watch?v=_Glf9jbEOqg&feature=youtu.be
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Máte rádi sluníčko? Děti z Dolinečky ano, a proto se rozhodly 
mu věnovat celou letošní premiéru a provést Vás jedním krásným 
prosluněným dnem.

Ranní vstávání nepatří mezi oblíbené činnosti, ale když nám 
k němu zpívají ptáčci a svítí sluníčko, hned je radostnější. Vysko-
číme, pomůžeme s hospodářstvím a hurá do školy. Že bychom se 
podívali, co dělají dospělí? Raději se jim nebudeme na mlatě plést 
pod nohy a půjdeme na louku usušit mamince prádlo. A co ti 
nejmenší? Než přezpíváme ukolébavky, už spinkají. Odpoledne, 
než vyženeme krávy na pastvu, zajdeme na návštěvu do mlýna. 

V neděli 11. února 2018 se konal na Orlovně ve Starém Městě 
pro všechny děti již tradiční, a to v pořadí čtvrtý dětský orelský 
karneval. Letos bylo téma indiánské.

Vkusně nazdobený sál tělocvičny se zaplnil do posledního mís-
ta.

Po oficiálním zahájení místostarostou jednoty bratrem 
Ing. Františkem Šímou a sestrou Dagmar Zálešákovou, starost-
kou jednoty ORLA, jsme všichni společně přivítali náčelníka 
Apačů Vinnetoua s Ribanou, kteří za mohutného indiánského 

Ples pro radost bývá již tradičně jako jeden z posledních bálů 
plesové sezóny. Letošní ročník, který opět připravili pracovníci 
prodejny Potraviny Hráčková, se udál ve stylu 20. a 30. let minu-
lého století. Z původně zamýšlené recesistické akce se nakonec 
zrodil nádherný ples, kdy prostory Společenského a kulturního 
centra ve Starém Městě zaplnily dámy v elegantních róbách s boa 
okolo krku, čelenkami s pírkem na hlavě a pánové ve smokingu 
s nezbytným kloboukem. 

Lidí v převleku nakonec přišlo odhadem kolem sedmdesáti 
procent, což překvapilo i samotnou dlouhodobou organizátorku 
Plesů pro radost. „Tak velký počet jsme neočekávali, o to příjem-
něji nás ale překvapil. Chtěli jsme alespoň na čas vrátit do Staré-
ho Města dřívější Šibřinky, které se všem tolik líbily,“ řekla Marie 
Hráčková a dodala, že nejlepší převleky byly náležitě oceněny 
lahví sektu.

O skvělou zábavu a hudební doprovod k tanci se postarala 
skupina Herbalia Band, která podle slov Marie Hráčkové hrává 
na Plese pro Radost již dvacet let. O folklorní vložku se postarala 
Cimbálová muzika Harafica. Vzhledem k tomu, že poslední ple-

Než se nadějeme, objeví se první červánky, sluníčko zapadá, kle-
kání říká, že musíme jít domů. Ale když nám se tak nechce. Starší 
jdou k muzice a my malí máme spát? Tak to ne, jdeme za nimi.

Dramaturgii pořadu s názvem Sviť nám slunce, sluníčko si 
vzala na starost Veronika Friedlová a představí se v něm nejen 
všechny skupinky Dolinečky, ale i cimbálové muziky Dolinka 
a Dolinečka. 

Srdečně Vás všichni společně zvou do Společensko kulturního 
centra ve Starém Městě na pátek 4. května v 16:00 a 19:00 hodin.

Text: Dolinečka 

pokřiku projeli na svých koních krásně nazdobenou pohádkovou 
bránou. Za nimi pokračovali v průvodu všichni ostatní indiáni, 
indiánky, kovbojové, námořníci, piráti, princezny, víly, klauni, 
kočky, čerti, fotbalisté, kominíci, makové panenky, loupežníci, an-
dělé, tučňáci, čarodějové, berušky, králíci, pejsci, vojáci, kuchařky, 
šašci, včelky, skřítci, myšičky, zajíčci, tanečnice a další pohádkové 
bytosti. Pak následoval rej masek při hudbě, tanec, pohybovky 
a ukazovačky. Nechyběly ani soutěže a hry, při kterých asistova-
ly děti z oddílu „Rekreační sporty“, převtělené do pohádkových 
postaviček. Všechny děti obdržely jako památku na karneval di-
plom, kde byl napsán název jejich masky. Mimo jednotlivé soutě-
že byla losována i bohatá tombola. Zde si každé z přítomných dětí 
mohlo vybrat jednu pěknou věcnou cenu, která se mu líbila. Kdo 
byl unaven tancem a hrami, mohl využít dětský koutek vybavený 
skluzavkami, strachovými pytli a bazénkem s kuličkami.

Akce se vydařila, o čemž svědčí stoupající zájem dětí, které ro-
diče přivedli nebo přivezli i z okolních obcí. 

Poděkování patří nejen sponzorům za ceny do tomboly, ale 
také všem nejmenovaným pořadatelům a jejich pomocníkům, 
kteří přiložili ruce k dílu a vytvořili pěkné prostředí a dobré záze-
mí pro hladký průběh celého dětského orelského karnevalu.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město

soví hosté odcházeli až kolem třetí hodiny ranní, lze usuzovat, že 
letošní ročník Plesu pro radost se opravdu povedl.

Text a foto: Aleš Korvas

PREMIÉRA DOLINEČKY

ORELSKÝ KARNEVAL 

PLES PRO RADOST SE VRÁTIL V ČASE O STO LET ZPĚT
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 07.02.2018 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 6) zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2017.

II. schválilo

K bodu 3) 
3.1 rozpočtové opatření č. 7/2017:
- zvýšení příjmů ze 162 580 tis. Kč na 162 629 
tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 169 725 tis. Kč na 169 774 
tis. Kč 
- financování ve výši 7 145 tis. Kč beze změn
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

3.2 rozpočtové opatření č. 1/2018:
- celkové příjmy ve výši 168 670 tis. Kč beze 
změn
- zvýšení výdajů ze 181 710 tis. Kč na 181 751 
tis. Kč 
- změna financování ze 13 040 tis. Kč 
na 13 081 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

K bodu 4)
4.1 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 2364/2 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 114 m2, který se nachází pod přečer-
pávací stanicí v lokalitě ul. Luční čtvrť a po-
zemku p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 380 m2 v lokalitě ul. Východní, vše 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti ZEVOS, a. s., Uherské 
Hradiště, Nádražní 25, IČ 46972501, za cenu 
600 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k užíva-
ným pozemkům.
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

4.4 uzavření smlouvy o zřízení zástav-
ního práva k nemovitým věcem č. 2017_
CZ_00014034_ZS_1 mezi UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., se síd-
lem Želetavská 1525/1, Praha 4, Michle, IČ 
64948242 (Banka) a městem Staré Město, se 
sídlem náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (Zástavce) a panem *** a paní *** 
(Dlužník).
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

K bodu 5) Dodatek č. 48, kterým se mění 
a doplňuje „Smlouva o zajištění městské 
hromadné dopravy jako veřejné služby 
na území města Uherského Hradiště a obcí 
Kunovice a Staré Město“ ze dne 16. 2. 1994, 
uzavřeným se společností ČSAD BUS Uher-
ské Hradiště, a. s., IČ: 27752968. Jedná se 
o příspěvek města Staré Město na dopravní 
obslužnost na rok 2018 ve výši 347.350,- Kč. 
 Tento výdaj je začleněn ve schváleném roz-
počtu města na § 2292 Dopravní obslužnost. 
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

K bodu 7) plány práce finančního a kontrol-
ního výboru na rok 2018.
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

III. neschválilo

4.3 vrácení složené jistiny ve výši 30.000 Kč, 
která byla složena jako záloha kupní ceny 
v soutěži o stavební pozemek v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům ***.
[Výsledek hlasování: pro 0, proti 12, zdržel 
se 1]

IV. zrušilo

4.2 převod majetku – prodej částí pozem-
ků p. č. 6068/124 orná půda, p. č. 6288/25 
ostat. plocha/ostat. komunikace, 
p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace, p. č. 6068/47 orná půda a pozemku 
p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o celkové výměře cca 600 m2, v lokalitě 
ulice Východní – obchodní zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti Estis company s.r.o., Brno, Lidická 
700/19, IČ 03104192, za cenu 1.200 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, který byl schválen 
na 13. zasedání zastupitelstva města dne 
19.12.2016 pod bodem II./14.4
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

4.3 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 432 m2 
(stavební pozemek č. 7 o výměře 432 m2) 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
manželům *** za cenu 1.999 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, z rodinných důvodů.
[Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel 
se 1]

V. zplnomocnilo

K bodu 3)
3.3 Radu města Staré Město v souladu s § 
102, odst. 2), písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění, k provádění roz-
počtových opatření ve stanoveném rozsahu:

a) k rozpočtovému zapojení přijatých trans-
ferů (účelově přidělených dotací z jiných 
rozpočtů, např. tzv. průtokových dotací zří-
zeným příspěvkovým organizacím), a to bez 
finančního limitu
b) k provádění rozpočtových opatření – 
přesunu příjmů a výdajů mezi jednotlivými 
závaznými ukazateli schváleného rozpočtu, 
musí však být zachován celkový objem pří-
jmů i celkový objem výdajů města, případně 
je možné souvztažné zvýšení příjmů a vý-
dajů o stejnou hodnotu při dodržení ostat-
ních stanovených podmínek, které nemění 
konečné saldo příjmů a výdajů (schválený 
rozdíl celkových příjmů a výdajů) – finan-
cování, a to do maximální výše 300 tis. Kč 
u jednotlivého závazného ukazatele.
c) k provádění rozpočtových opatření nad 
rámec schváleného rozpočtu – zapojení 
nových výdajů v případě jejich nezbytnosti 
s navýšením závazného ukazatele o 10 %, 
maximálně do výše 300 tis. Kč u jednotli-
vého závazného ukazatele. Toto ustanovení 
bude prováděno pouze v mimořádných pří-
padech, při řešení havarijních stavů a nena-
dálých situací, a také na konci zdaňovacího 
 období (rozpočtového roku), kdy by mohlo 
dojít k překročení schváleného závazného 
ukazatele rozpočtu. Celkový objem výdajů 
v takto provedeném rozpočtovém opatření 
nesmí překročit částku ve výši 500 tis. Kč
 
 Ustanovení dle bodů b) a c) neplatí pro tyto 
závazné ukazatele rozpočtu:
- neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného
 dotačního vztahu
- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím 
- investiční transfery zřízeným příspěvko-
vým organizacím
- neinvestiční transfery soukromoprávním 
subjektům
- neinvestiční půjčené prostředky
- mzdové prostředky a ostatní osobní výdaje 
[Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 
se 0]

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta  místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 69. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.02.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 výpůjčku nebytových prostor o celko-
vé výměře 84 m2 v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Křesťanské mateř-
ské škole, Za Radnicí 1823, Staré Město. 
okres Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, Za Radnicí 1823, Staré Měs-
to, IČ 75022559, od 01.02.2018 na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou šest mě-
síců, za účelem činnosti křesťanské ma-
teřské školy dle zřizovací listiny ze dne 
21.12.2009.
Spotřeba energií bude hrazena následovně: 
spotřeba tepla ve výši 6 % z celkové spotře-
by tepla za budovu (dle pronajaté plochy), 
spotřeba EE dle odpočtového elektroměru 
a spotřeba vody dle Vyhlášky 428/2001 Sb. 

1.2 pronájem anténního stožáru na bu-
dově č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti NWT a.s., náměstí Míru 
1217, Hulín, IČ 63469511, od 01.06.2018 
na dobu určitou do 01.06.2020 s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 
6.500 Kč/rok + příslušná sazba DPH, 
za účelem umístění a provozování tech-
nického zařízení pro datové přenosy a bez-
drátové připojení koncových účastníků 
k síti Internet.

1.3 pronájem nebytových prostor o výmě-
ře 18,4 m2 + podíl na společných prosto-
rách na zdravotním středisku ve Starém 
Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Alici Víchové, DiS., 
bytem Sochorcova 782, Staré Město, IČ 
75742616, od 01.03.2018 na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ná-
jemné ve výši 1.115 Kč/m2/rok/ordinace 
a 564 Kč/m2/rok/zádveří, spol. prostory, 
WC, s inflační doložkou, za účelem ambu-
lance fyzioterapie. 

1.7 uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti Gas-
Net, s. r. o., Klíšská 940/96, IČ 27295567, 
Ústí nad Labem, Klíše, zastoupená spo-
lečností GridServices, s. r. o, Brno, Zábr-
dovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského 

zařízení: “REKO MS Staré Město – Hra-
dišťská, číslo stavby: 7700100632“ na čás-
tech pozemků p. č. 4506/55, p. č. 4546/55, 
p. č. 4546/75, p. č. 4551/5, p. č. 4551/15, 
p. č. 4551/16, p. č. 4551/20, p. č. 4551/21, 
p. č. 4551/22, p. č. 4551/23, p. č. 4551/24, 
p. č. 4551/25, p. č. 4551/26, p. č. 4551/27 
a p. č. 4560/120, vše v lokalitě ul. Hradi-
šťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré 
Město, na úředních deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržby a oprav plynárenské-
ho zařízení a odstraněním plynárenského 
zařízení. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2018 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.8 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 25733591, na právo umís-
tění stavby „St. Město, V. Hrubého, Dobeš, 
rozš. DS“ (kabel NN, skříň SS) na po-
zemcích p. č. 2422/13, 4554/1, 4560/124 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 25733591, na právo umís-
tění stavby „St. Město, Michalská, Hájko-
vá, úpr. DS“ na pozemcích p. č. 3693/1 
a 4551/1, ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 

ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, VO na hřbi-
tově, Město, kab. NN“ (kabel NN, skříň 
SS) na pozemcích p. č. 4505/20, 233/70, 
233/16, 6073/120, 6073/119, 6073/118 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.11 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad 
Labem, Klíše, IČ 27295567, zastoupená 
společností GridServices, s. r. o, Brno, Zá-
brdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského 
zařízení: “NTL plynovodní přípojka pro 
novostavbu rodinného domu v ul. Za Rad-
nicí, číslo stavby: 9900088891“ na části 
pozemku p. č. 233/7, 4549/3 a 7252, vše 
v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví města Staré Město.

1.13 uzavření Smlouvy o dílo na monito-
ring výskytu hlodavců v aglomeraci města 
Staré Město, a to včetně veřejně přístup-
ných ploch a kanalizace ve správě města 
(okolí domů, chodníků, cest, dešťové ka-
nalizace)“, včetně deratizačních zásahů 
v průběhu roku 2018, mezi městem Staré 
Město a zhotovitelem Bronislavem Bor-
ským, Řadová 568, 687 08 Buchlovice, IČ 
13405322. 

1.14 výpůjčku sportoviště „Areál pohybo-
vých aktivit Staré Město, Salašská“, na části 
pozemku p. č. 340/108 orná půda a části 
pozemku p. č. 340/279 ostat. plocha v lo-
kalitě ulice Salašská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, Sportovnímu 
a kulturnímu centru Staré Město příspěv-
ková organizace, Staré Město, Brněnská 
1249, IČ: 75121824, na dobu neurčitou, 
za účelem činností dle zřizovací listiny ze 
dne 24.09.2007.

Provozní řád sportoviště „Areál pohybo-
vých aktivit Staré Město, Salašská“.

ceník za užití sportoviště „Areál pohybo-
vých aktivit Staré Město, Salašská“. 



2.1 dokumentaci k provedení stavby akce 
„Revitalizace ulice Karolíny Světlé, Staré 
Město“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci „Revi-
talizace ulice Karolíny Světlé, Staré Město“.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Společensko – kulturní cent-
rum Staré Město – stavební úpravy“ s do-
davatelem STAMOS Uherské Hradiště, 
spol. s r.o., IČ: 46346171 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Veřejně přístupné sportoviště 
Staré Město ul. Michalská“ s dodavatelem 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. 
r. o., IČ: 26229455 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

3.4 zvýšení osobních příplatků ředitelům 
příspěvkových organizací města s účin-
ností od 1.3.2018 dle zápisu.

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů změnu od-
pisového plánu na rok 2018 příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Rastislavova 
1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, 
z důvodu navýšení účetních odpisů.

6.1 zvýšení odměn členům volebních 
komisí za jejich práci v okrskových vo-
lebních komisích v souvislosti s konáním 
dvoukolových voleb prezidenta České re-
publiky v roce 2018 v rozdělení dle zápisu. 

II. neschválila

1.4 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku 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 výstavby rodinného 
domu, z důvodu nevyřešených majetko-
právních vztahů v této lokalitě.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha/silnice 
o výměře cca 120 m2 za cenu 1.000 Kč/
m² + příslušná sazba DPH a pozemku 
p. č. 4525/36 ostat. plocha/silnice o výmě-

ře 166 m2 za cenu 800 Kč/m2 + přísluš-
ná sazba DPH, vše v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti Třinecké železárny, a. 
s., Průmyslová 1000, Třinec, IČ 18050646, 
za účelem rozšíření areálu společnosti. 

1.6 schválit převod majetku – prodej vo-
dohospodářského zařízení:

Vodohospodářské zařízení - lokalita
kanalizace - STOKA
AIVc-7 ul. Salašská délka 195,37 m
AIVc-7 ul. Salašská délka 172,30 m
AIVc-7 ul. Salašská délka 11,36 m
AIVc-7 - výtlak ul. Sportovní délka 33,37 m
OS AIVc-7 ul. Sportovní délka 7,38 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 35,46 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 65,64 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 59,33 m
ČS 9 Sportovní ul. Sportovní délka 39,60 m
pozemek ČS 9 ul. Sportovní 
p. č. 4546/88 ost. plocha o výměře 30 m2
IVa-5 Louky délka 71,38 m
výtlak AIVa-5S Louky délka 16,97 m
AIVa-5S Louky délka 423,41 m
AIVa-5S Louky délka 638,72 m
ČS 11 Louky II Louky délka 102,40 m
pozemky ČS 11 Louky 
p. č. 3678/5 ost. plocha o výměře 48 m2
p. č. 6064/249 orná půda o výměře 35 m2
p. č. 6064/251 ost. plocha o výměře 39 m2
p. č. 6064/252 orná půda o výměře 14 m2
p. č. 6068/209 ost. plocha o výměře 6 m2
p. č. 6068/210 orná půda o výměře 1 m2
p. č. 6068/212 ost. plocha o výměře 13 m2
sběrač AIV - výtlak ul. Sées délka 536,70 m
sběrač AIV ul. Sées délka 18,34 m
sběrač AIV ul. Sées délka 107,98 m
sběrač AIV ul. Sées, délka 486,55 m
sběrač AIV ul. Sées, délka 211,19 m 
OS 17 AIV ul. Sées délka 7,35 m
ČS 3 Za Špicí ul. Za Špicí délka 1.764,00 m
pozemky ČS ul. Za Špicí 
p. č. st. 3375 o výměře 406 m2
p. č. 162/15 ost. plocha o výměře 926 m2
p. č. 6073/288 ost. plocha o výměře 660 
m2
sběrač AIVa ul. Trávník délka 590,82 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,00 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 4,80 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 45,88 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 229,91 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,92 m
OS 15 AIVc ul. Sées délka 7,86 m
OS 16 AIVc ul. Sées délka 6,63 m
AIVc-S1 ul. Sées délka 73,51 m
AIVc-S1 ul. Sées délka 261,07 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 92,38 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 94,55 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 44,86 m

AIVa-2-1 ul. Trávník délka 55,15 m
AIVa-2-1 ul. Trávník délka 140,24 m
AIVa-2-1-1 ul. Trávník délka 116,99 m
AIVa-2-2 ul. Trávník délka 117,13 m
AIVa-2-3 ul. Trávník délka 153,15 m
AIVa-2-4 ul. Trávník délka 36,06 m
AIVa-5-1S Louky délka 441,34 m
AIVa-5D-1 Louky délka 138,80 m
AIVa-5D-1 Louky délka 61,90 m
AIVa-5D-1-1 Louky délka 147,04 m
AIVa-5D-1-1 Louky délka 84,72 m
AIVa-5D-2 Louky délka 97,26 m
AIVa-5D-2 Louky délka 65,99 m
AIVa-5D-2-1 Louky délka 97,85 m

vodovod Finská délka 64,00 m
vodovod Luční délka 503,00 m
vodovod Huštěnovská, Venturini délka 
270,00 m
vodovod Louky délka 1.140,00 m
vodovod Špílov délka 141,00 m
vodovod Trávník délka 158,00 m
vodovod inženýrské sítě Trávník délka 
490,00 m

formou nepeněžitého vkladu Slováckým 
vodárnám a kanalizacím, a. s., Za Olšáv-
kou 290, Uherské Hradiště, IČ 49453866.

Účetní hodnota nabízeného kanalizačního 
zařízení 32.851.244,73 Kč 
Účetní hodnota nabízeného vodovodního 
zařízení 5.174.496,00 Kč

Hodnota převáděného kanalizačního za-
řízení dle znaleckého posudku č. 7161-
283/2017 ze dne 06.12.2017 zpracovaného 
společností VEGA UHERSKÉ HRADIŠ-
TĚ, a. s., Znalecký ústav v oboru ekonomi-
ka, Uh. Hradiště, Hradební 1250, na oce-
nění nepeněžitého vkladu 
 14.978.000 Kč

Hodnota převáděného vodovodního za-
řízení dle znaleckého posudku č. 7136-
258/2017 ze dne 06.12.2017 zpracovaného 
společností VEGA UHERSKÉ HRADIŠ-
TĚ, a. s., Znalecký ústav v oboru ekonomi-
ka, Uh. Hradiště, Hradební 1250, na oce-
nění nepeněžitého vkladu 
 4.305.000 Kč

Nepeněžitým vkladem bude zvýšen zá-
kladní kapitál společnosti Slovácké vodár-
ny a kanalizace, a.s. Uh. Hradiště a počet 
akcií města bude navýšen o 19.283 akcií. 

1.12 schválit uzavření smlouvy o zří-
zení zástavního práva k nemovitým vě-
cem č. 2017_CZ_00014034_ZS_1 mezi 
UniCredit Bank Czech Republic and Slo-
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vakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 
Praha 4, Michle, IČ 64948242 (Banka) 
a městem Staré Město, se sídlem náměs-
tí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(Zástavce) a panem *** a paní *** (Dluž-
ník).

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 7/2017:
- zvýšení příjmů ze 162 580 tis. Kč 
na 162 629 tis. Kč
zvýšení výdajů ze 169 725 tis. Kč 
na 169 774 tis. Kč 
financování ve výši 7 145 tis. Kč beze změn

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 1/2018:
 - celkové příjmy ve výši 168 670 tis. Kč 
beze změn
zvýšení výdajů ze 181 710 tis. Kč 
na 181 751 tis. Kč 
změna financování ze 13 040 tis. Kč 
na 13 081 tis. Kč

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 71/14 ostat. plocha o výmě-
ře 337 m2 v lokalitě Luční čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, za účelem výstavby rodinného domu, 
z důvodu nevyřešených majetkoprávních 
vztahů v této lokalitě.

V. rozhodla

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Společensko – kulturní centrum 
Staré Město – stavební úpravy“ - veřejná 
zakázka malého rozsahu na stavební prá-
ce. Vybraný dodavatel STAMOS Uherské 
Hradiště, spol. s r.o., IČ: 46346171 s na-
bídkovou cenou 1 778 251,91 Kč bez DPH, 
2 151 684,81 Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Veřejně přístupné sportoviště 
Staré Město ul. Michalská“ - veřejná zakáz-
ka malého rozsahu na stavební práce. Vy-
braný dodavatel Vodohospodářské stavby 
Javorník-CZ s. r. o., IČ: 26229455 s na-
bídkovou cenou 2 829 179 Kč bez DPH, 
3 423 307 Kč vč. DPH.

VI. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadáva-
né ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci „Revitalizace ulice Karolíny Světlé, 
Staré Město“ tyto dodavatele: JASS-UNI, 
s.r.o., Jalubí č. p. 288, 687 05, IČ: 60743638, 
DIČ: CZ60743638, RYBÁRIK, s. r. o., 

Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 
25598643, DIČ: CZ25598643, STRABAG, 
a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, SVS - 
CORRECT, spol. s r. o., Bílovice č. p. 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141, DIČ: 
CZ25513141, TRADIX REALIZACE, s. r. 
o. Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, 
IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, TUFÍR, 
spol. s r. o., Na Drahách 881, 686 04 Kuno-
vice, IČ: 26263718, DIČ: CZ26263718.

VII. vzala na vědomí

1.15 informaci o riziku navýšení nákladů 
obce/města na odpadové hospodářství, 
v případě prosazení účelové nevládní no-
vely zákona o odpadech obsahující násob-
né zdražení skládkovacích poplatků.

3.1 výroční zprávu o poskytování infor-
mací v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
za rok 2017.

3.2 zprávu o podaných stížnostech a peti-
cích v roce 2017.

3.3 informaci o omezení nebo přerušení 
provozu mateřských škol v měsíci červenci 
a srpnu 2018, v souladu s ust. § 3 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů.

4.1 oznámení o zahájení územního řízení 
dle § 79 stavebního zákona v platném zně-
ní dle zápisu.

4.2 žádost o zahájení společného územní-
ho a stavebního řízení dle § 94a stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

5.1 doplňující změny v rámci navrhova-
ného rozpočtového opatření č. 7/2017.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.8 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, V. 
Hrubého, Dobeš, rozš. DS“ (kabel NN, 
skříň SS) na pozemcích p. č. 2422/13, 
4554/1, 4560/124 ve vlastnictví města Sta-

ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Mi-
chalská, Hájková, úpr. DS“ na pozemcích 
p. č. 3693/1 a 4551/1, ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, VO 
na hřbitově, Město, kab. NN“ (kabel NN, 
skříň SS) na pozemcích p. č. 4505/20, 
233/70, 233/16, 6073/120, 6073/119, 
6073/118 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Ústí nad Labem, Klíše, IČ 27295567, za-
stoupená společností GridServices, s. r. 
o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, 
IČ 27935311, na právo umístění stavby 
plynárenského zařízení: “NTL plyno-
vodní přípojka pro novostavbu rodinné-
ho domu v ul. Za Radnicí, číslo stavby: 
9900088891“ na části pozemku p. č. 233/7, 
4549/3 a 7252, vše v lokalitě ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 
na úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala    Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.02.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 od 01.04.2018 měsíční odměnu ve výši 
*** Kč za správu veřejného pohřebiště 
ve Starém Městě panu Petru Spáčilovi, 
bytem Staré Město, Brněnská 1200, IČ 
01377515, jako správci veřejného pohřebi-
ště, z důvodu rozšíření hřbitova.

1.2 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnos-
ti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad 
Labem, Klíše, IČ 27295567, zastoupená 
společností GridServices, s. r. o, Brno, Zá-
brdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského 
zařízení: “Staré Město, ul. Huštěnovská, 
oprava kanalizace, stoka AIVA Š – 86, 
Přeložka NTL plynovodu, SO 02“ na části 
pozemku p. č. 4547/11, 4547/68, 4547/18, 
71/30, 71/31 a 4547/69, vše v lokalitě ul. 
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město.

1.3 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Bu-
dějovice, IČ: 25733591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Mojmírova, Strmiska, 
úpr. DS“ na pozemku p. č. 2423/1 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.4 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, V. Hrubého, Dobeš, rozš. DS“ (kabel 
NN, skříň SS) na pozemcích p. č. 2422/13, 
4554/1, 4560/124 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN a skříně 
SS. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 

formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2018 platí částka 20 Kč/
m2 a rok. 

1.5 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Michalská, Hájková, úpr. DS“ na po-
zemcích p. č. 3693/1 a 4551/1, ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění venkovního vedení 
NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2018 platí částka 20 Kč/
m2 a rok. 

1.6 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, VO na hřbitově, Město, kab. 
NN“ (kabel NN, skříň SS) na pozemcích 
p. č. 4505/20, 233/70, 233/16, 6073/120, 
6073/119, 6073/118 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN a skříně 
SS. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 

vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2018 platí částka 20 Kč/
m2 a rok. 

1.7 uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 
Klíše, IČ 27295567, zastoupená společnos-
tí GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: 
“NTL plynovodní přípojka pro novostav-
bu rodinného domu v ul. Za Radnicí, čís-
lo stavby: 9900088891“ na části pozemku 
p. č. 233/7, 4549/3 a 7252, vše v lokalitě 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení plynárenského zaří-
zení v délce 4,79 m. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2018 platí částka 20 Kč/
m2 a rok.

1.8 termín 19.03.2018 pro II. kolo soutě-
že o stavební pozemky obálkovou meto-
dou v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
a termín do 15.03.2018 pro složení jistiny 
ve výši 30.000 Kč. 

2.1 dokumentaci k provedení stavby akce 
„Stavební úpravy budovy Městského úřadu 
ve Starém Městě“.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Stavební úpravy budovy Městského úřadu 
ve Starém Městě“.

3.2 finanční dary přísedícím Okresního 
soudu v Uherském Hradišti za rok 2017 dle 
zápisu.

5.2 účetní závěrky za rok 2017 v souladu 
s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
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na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní 
závěrky těmto zřízeným příspěvkovým or-
ganizacím:
Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ: 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 
75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Sta-
ré 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 2017 včetně rozdělení dosaže-
ných zlepšených hospodářských výsledků 
do peněžních fondů příspěvkových organi-
zací za rok 2017.

5.5 v souladu s usnesením 21. Zastupitel-
stva města Staré Město, bodem 3.3), ze dne 
07.02.2018, rozpočtové opatření č. 2/2018:
zvýšení příjmů ze 168 670 tis. Kč na 168 967 
tis. Kč 
zvýšení výdajů ze 181 751 tis. Kč na 182 048 
tis. Kč
financování ve výši 13 081 tis. Kč beze změn

5.7 vyřazení drobného dlouhodobého 
hmotného majetku a předmětů v operativ-
ní evidenci dle předloženého návrhu. 

II. doporučila zastupitelstvu města

5.6 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB 
v celkové výši 729.000,- Kč dle platných 
Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení schvále-
ných usnesením 3. ZM dne 25. 2. 2015, bod 
2) žadatelům dle zápisu. 

III. souhlasí

3.1 s převzetím záštity města Staré Měs-
to nad ekologicko-kulturní akcí „DEN 
ZEMĚ“, která se uskuteční ve dnech 26. – 
28. dubna 2018 v areálu společnosti REC 
Group, s.r.o. /Kovosteel/ ve Starém Městě, 
Brněnská 1372.

3.3 s vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.03.20185 v rámci kampaně „Vlajka pro 
Tibet“.

IV. vyhlašuje

3.4 v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursní-
ho řízení a konkursních komisích konkurs 
na pracovní místo ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvkové organizace, se sídlem 
Komenského 1720, 686 03 Staré Město, IČ: 
75022567.

V. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Stavební úpravy budovy Městské-
ho úřadu ve Starém Městě“ tyto dodavatele: 
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 
Babice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, 
STAMOS, Uherské Hradiště, spol. s r.o., 
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171, STA-
VAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré 
Město, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497, 
STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25526863, 
DIČ: CZ25526863, TRADIX REALIZACE 
s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253.

VI. vzala na vědomí

1.9 Plán odpadového hospodářství města 
Staré Město pro období 2017 – 2021. 
1.10 návrh na změnu článku 6 obec-
ně závazné vyhlášky města Staré Město 
č. 04/2012  o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

4.1 žádost o společný územní souhlas 
s ohlášením dle § 96a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu. 

4.2 ohlášení stavebního záměru dle § 105 
stavebního zákona v platném znění dle zá-
pisu.

4.3 společný územní souhlas s ohlášením 
dle § 96a stavebního zákona v platném zně-
ní dle zápisu.

4.4 žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dle § 86 stavebního zákona v plat-
ném znění dle zápisu.

4.5 žádost o společný územní souhlas 
s ohlášením dle § 96a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu. 

4.6 žádost o dodatečné povolení stavby dle 
§ 129 stavebního zákona v platném znění 
dle zápisu. 

5.1 Inventarizační zprávu za rok 2017. 

5.4 usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město ze dne 07.02.2018, bod 
3.3), kterým zplnomocňuje Radu měs-
ta Staré Město, v souladu s § 102, odst. 2), 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, k provádění rozpočtových 
opatření ve stanoveném rozsahu.

6.1 Stanoviska odborů městského úřadu 
ke kontrolním zjištěním finančního a kon-
trolního výboru v roce 2017. 

6.2 zprávu o činnosti Městské knihovny 
Staré Město za rok 2017.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
Ústí nad Labem, Klíše, IČ 27295567, za-
stoupená společností GridServices, s. r. o, 
Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311, na právo umístění stavby ply-
nárenského zařízení: “Staré Město, ul. Huš-
těnovská, oprava kanalizace, stoka AIVA 
Š – 86, Přeložka NTL plynovodu, SO 02“ 
na části pozemku p. č. 4547/11, 4547/68, 
4547/18, 71/30, 71/31 a 4547/69, vše v lo-
kalitě ul. Huštěnovská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, na úředních deskách.
T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, s. r. 
o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 25733591, na právo umístě-
ní stavby „St. Město, Mojmírova, Strmiska, 
úpr. DS“ na pozemku p. č. 2423/1 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

2. Finančnímu odboru

1.10 vypracovat analýzu k jednotlivým ná-
vrhům na změnu článku 6 obecně závaz-
né vyhlášky města Staré Město č. 04/2012  
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů. 
T: 30.06.2018

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta  místostarosta
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VYHLÁŠENÍ KONKURSU NA MÍSTO 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY, 

KOMENSKÉHO 1721, STARÉ MĚSTO, 
OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rada města Staré Město vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateř-
ské školy, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem 
Staré Město, Komenského 1721, PSČ 686 03, IČ 75022532

Požadavky:
-    předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky a odborná kvalifikace v souladu  
     se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
     zákonů, v platném znění,
-   znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
-   občanská a morální bezúhonnost,

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
-   doklady o požadované odborné kvalifikaci, v případě VŠ vzdělání diplom i 
    vysvědčení o státní zkoušce,
-   doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním 
    zaměstnavatelem,
-   strukturovaný profesní životopis,
-   koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace
    (max. rozsah 3 stran formátu A4),
-   výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
-   lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa   
    ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo: od 1. září 2018

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 15. 5. 2018  na adresu: Městský úřad 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (obálka musí být označena „Ředitel/ředitelka MŠ“).

Pozn.: zalepenou obálku označit „NEOTEVÍRAT“!
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PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM! 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018  
v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě 

Květná neděle – 25.3.2018 

PAŠIJOVÁ NEDĚLE  

(Přineste s sebou, prosím 
papírové pokladničky Postní 

almužny! Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU 
JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA 

(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy - "kočičky".  
Obřady začnou před novým kostelem, 

kde budou ratolesti požehnány  
a průvodem přejdeme do kostela 

Mše svaté:  
7:00 hodin 

10:00 hodin 
v sobotu večer 24.3. v 17:00 h. 

15:00 – 17.00 hodin – Velikonoční svátost smíření (svatá 
zpověď) u Svatého Ducha (budou přítomni tři zpovědníci!) 

Zelený čtvrtek – 29.3.2018 
ZAČÍNÁ  

„TRIDUUM PASCHALE – 
VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ“  

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA 

 (Missa in Coena Domini) 
(ustanovení mše svaté,  

ustanovení svátosti  kněžství,  
nové přikázání lásky ) 

18:00 hodin 
Po mši sv. hodinová adorace  

v Getsemanské zahradě  
 (noční adorace 20:00-06:00) 

Velký pátek – 30.3.2018  

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 
 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

(in Passione Domini) 
Kostel bude otevřen k soukromé 
modlitbě od 11:00 – 17:00 hodin 

Společná pobožnost Křížové 
cesty v 9:00 hodin. 

Modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství v 15:00 hodin. 
 Obřady v 18:00 hodin 

(20:00 -   24:00 hodin 
 noční bdění v modlitbě  

u Božího hrobu) 
Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 

Bílá sobota – 31.3.2018 
Neslaví se liturgie  

 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude přístupný 

k modlitbě:  9:00 - 18:00 hodin 
Slavnostní obřady začnou  

před novým kostelem 

9:00 –Společná modlitba  
Ranních chval a Četby z Breviáře 
9:30 –Obřad Effata katechumenů 

20.00 hodin 
(s křtem  našich katechumenek  

Zuzany a Petry) 
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY! 

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 
Velikonoční neděle – 

1.4.2018 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO 

PÁNA  JEŽÍŠE KRISTA 
(Boží hod velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 

Sbírka na Arcibiskupský kněžský  
seminář v Olomouci  

Žehnání pokrmů na konci mše sv. 
(Nádoby s pokrmy položte  

na připravené ubrusy) 

8:00 hodin 

10:00 hodin 

Pondělí velikonoční – 
2.4.2018 

Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po Velikonocích 

 do  neděle Božího milosrdenství 
(8.4.2018) 

Denně při bohoslužbách zaznívá 
chvalozpěv Gloria a Aleluja a čtou 

se evangelní úryvky o zjeveních 
Vzkříšeného Krista 

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin 

st., pá., so. v 18:00 hodin 

Velikonoční doba trvá 50 dní a 
20.5.  končí naplněním Kristo- 
va příslibu, že pošle Utěšitele -

Sesláním Ducha svatého 

40. den po Velikonocích 10.5..je 
Slavnost  Nanebevstoupení Páně 

- Ježíš odchází k Otci 
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EVROPSKÝ ZVON NA VELEHRADĚ 
18. 5. 2018 VE 12 HOD. 

Nový zvon pro kapli sv. Hilaria 
v Provensálsku, který byl odlitý 
v Polsku, zazvoní také u kaplič-
ky Pražského Jezulátka v blízkos-
ti velehradské baziliky. Ve středu 
16. 5. 2018 bude zvon ve Wadowi-
cích, rodišti sv. Jana Pavla II., po-
žehnán a poprvé zazvoní. Na rámu 
auta potom přejede se skupinou 
poutníků tzv. Poutní cestu křesťan-
skou Evropou, aby mohl zazvonit 
na všech místech této cesty a vy-
zvat tak lidi k modlitbě Anděl Páně. 
Z Wadowic tak bude převezen 
do Nitry, kde bude zvonit u kaple 
sv. Cyrila a Metoděje u tzv. Skele-
tu na břehu řeky Nitry ve čtvrtek 
17. 5. 2018 v poledne. Odtud po-

putuje na Velehrad a poté do Maria 
Dreieichen v Rakousku.

Kaple sv. Hilaria byla postavena 
v 6. století a v současnosti ji francouzské poutní hnutí La Route 
de l’Europe chrétienne rekonstruuje. Toto hnutí založili manže-
lé Robert a Claudia Mestelanovi z Velleronu nedaleko Avignonu 
po návratu ze své pěší pouti po křesťanských kořenech Evropy 
z Vézelay v Burgundsku až do Kyjeva (4 000 km) v roce 2004. 
Jeho cílem bylo propojit Evropu poutními zastaveními na tzv. 
Poutní cestě křesťanskou Evropou. Každé ze zemí bývalého ko-
munistického bloku darovali poutní zastavení, a tak byla na Vele-
hradě v roce 2007 zřízena kaple s Pražským Jezulátkem.  Zastave-
ní pro Velehrad vytvořil Alain Bidal, sochař v Isle sur la Sourge, 
z bílého vápence z Oppede v jižní Francii. 

Evropská poutní cesta už má 35 zastavení, z toho 18 ve Francii 
a 17 v dalších 15 evropských zemích: dvě na Ukrajině a ve Švý-
carsku, po jednom v České republice, na Slovensku, v Polsku, 
Rakousku, Německu, Belgii, Norsku, Severním Irsku, Španělsku, 
Portugalsku, Řecku, Rumunsku a Litvě.   

VELIKONOCE VE 21. STOLETÍ

Proč křesťané slaví Velikonoce? 
Před dvěma tisíci let v městě Jeruzalémě vstal z mrtvých Boží 

Syn, Ježíš Kristus. Zvítězil nad smrtí a stal se tak Spasitelem lid-
stva. 

Mají Velikonoce pro nás význam? 
Každé Velikonoce pro nás představují důkaz Boží lásky a věr-

nosti k nám lidem. Bůh každého člověka stvořil a každého milu-
je. V průběhu dějin oznamoval, že pošle lidem svého Zachránce 
- Spasitele. A tak se také stalo. O Velikonocích si připomínáme, 
že Ježíš zemřel na kříži, aby svou smrtí zaplatil za naše hříchy.  

Potřebuje člověk 21. století Spasitele? 
Jediným, kdo má moc přemáhat zlo v člověku, je Ježíš Kristus. 

On také dává sílu k uskutečňování dobra.  
„Ježíšův čin nám dává uzřít zároveň smrt i její protilék. Ježíš 

takto zlo nejen odstranil, nýbrž proměnil jej i v dobro. Nepromě-
nil věci slovem, nýbrž skutkem; nikoli zdánlivě, nýbrž podstatně; 
nikoli na povrchu, nýbrž v kořeni. Učinil z kříže most k životu.“  
Papež František

Bedřiška Znojemská: Setkání

NENÍ ZDE!

Jen 60 hodin! Tolik měli vědci povoleno na to, aby odkryli nej-
posvátnější místo křesťanů – Ježíšův hrob ve Starém Městě v Jeru-
zalémě. Co objeví na temném místě, které lidské oko nezahlédlo 
nejméně půl tisíciletí? Odborníci z Národní technické univerzity 
v Athénách v  roce 2016 bedlivě zkoumali místo, o kterém křes-
ťané tradičně věří, že právě tady byl pohřben Ježíš Kristus. Než 
vstal z mrtvých. A překvapivě potvrdili, že části hrobu tu skuteč-
ně jsou! Musel přežít celá staletí ničení a spoustu přestaveb Chrá-
mu Božího hrobu v Jeruzalémě, který poslední místo odpočin-
ku Ježíše ukrývá. Poprvé za 500 let mohli vědci nahlédnout pod 
mramorovou desku ukrývající Ježíšův hrob. Po odstranění sutin 
vědci narazili na další mramorovou desku s vyobrazeným křížem 
– původní pohřební „lůžko“ vytesané do vápencové skály! 

Biskup Grzegorz Ryś se podělil o svůj osobní zážitek. Řekl: „Při 
10. výročí své kněžské služby  jsem poprvé jel na pouť do Svaté 
Země. Měl jsem pocit, že Pán Ježíš mluví ke mně na všech mís-
tech, která jsem navštívil. Až do chvíle, kdy jsem poprvé vešel 
do Božího hrobu v Jeruzalémě.  Strávil jsem tam sedm minut 
neslyšel nic. Vyšel jsem z hrobu, mí kolegové šli na oběd. Znovu 
jsem se vrátil do hrobu. Pravoslavný mnich, který střežil hrob, byl 
milosrdný a dovolil mi tam sedět půl hodiny. To se nikdy nestává. 
Klečel jsem půl hodiny v prázdném hrobě Ježíšově a nic neslyšel. 
Byl jsem z toho celý nesvůj. Ale přesto jsem se modlil k Ježíši: 
„vím, že je to nejdůležitější místo na světě, nedělej mi to“. Vyšel 
jsem z hrobu, sedl si asi pět metrů od něho, otevřel evangelium 
o ženách, které jdou ke hrobu a přečetl andělova slova: „vím, že 
hledáte Ježíše z Nazaretu, není zde“. Když jsem vyšel z baziliky 
Božího hrobu,  kráčel jsem rozhodnutý: musím ho najít, není 
v hrobě. Dodnes mi zaznívá „musím Tě hledat, vím, že žiješ“. 

Velikonoce plné naděje a světla na Vašich životních cestách 

Vám ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje

P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti.

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM! 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018  
v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě 

Květná neděle – 25.3.2018 

PAŠIJOVÁ NEDĚLE  

(Přineste s sebou, prosím 
papírové pokladničky Postní 

almužny! Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU 
JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA 

(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy - "kočičky".  
Obřady začnou před novým kostelem, 

kde budou ratolesti požehnány  
a průvodem přejdeme do kostela 

Mše svaté:  
7:00 hodin 

10:00 hodin 
v sobotu večer 24.3. v 17:00 h. 

15:00 – 17.00 hodin – Velikonoční svátost smíření (svatá 
zpověď) u Svatého Ducha (budou přítomni tři zpovědníci!) 

Zelený čtvrtek – 29.3.2018 
ZAČÍNÁ  

„TRIDUUM PASCHALE – 
VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ“  

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA 

 (Missa in Coena Domini) 
(ustanovení mše svaté,  

ustanovení svátosti  kněžství,  
nové přikázání lásky ) 

18:00 hodin 
Po mši sv. hodinová adorace  

v Getsemanské zahradě  
 (noční adorace 20:00-06:00) 

Velký pátek – 30.3.2018  

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 
 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

(in Passione Domini) 
Kostel bude otevřen k soukromé 
modlitbě od 11:00 – 17:00 hodin 

Společná pobožnost Křížové 
cesty v 9:00 hodin. 

Modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství v 15:00 hodin. 
 Obřady v 18:00 hodin 

(20:00 -   24:00 hodin 
 noční bdění v modlitbě  

u Božího hrobu) 
Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 

Bílá sobota – 31.3.2018 
Neslaví se liturgie  

 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude přístupný 

k modlitbě:  9:00 - 18:00 hodin 
Slavnostní obřady začnou  

před novým kostelem 

9:00 –Společná modlitba  
Ranních chval a Četby z Breviáře 
9:30 –Obřad Effata katechumenů 

20.00 hodin 
(s křtem  našich katechumenek  

Zuzany a Petry) 
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY! 

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 
Velikonoční neděle – 

1.4.2018 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO 

PÁNA  JEŽÍŠE KRISTA 
(Boží hod velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 

Sbírka na Arcibiskupský kněžský  
seminář v Olomouci  

Žehnání pokrmů na konci mše sv. 
(Nádoby s pokrmy položte  

na připravené ubrusy) 

8:00 hodin 

10:00 hodin 

Pondělí velikonoční – 
2.4.2018 

Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po Velikonocích 

 do  neděle Božího milosrdenství 
(8.4.2018) 

Denně při bohoslužbách zaznívá 
chvalozpěv Gloria a Aleluja a čtou 

se evangelní úryvky o zjeveních 
Vzkříšeného Krista 

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin 

st., pá., so. v 18:00 hodin 

Velikonoční doba trvá 50 dní a 
20.5.  končí naplněním Kristo- 
va příslibu, že pošle Utěšitele -

Sesláním Ducha svatého 

40. den po Velikonocích 10.5..je 
Slavnost  Nanebevstoupení Páně 

- Ježíš odchází k Otci 

 

 

 

 

FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Foto: Poutní zastavení  - kap-
lička Pražského Jezulátka 
na Velehradě
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Znělo v  Křesťanské mateřské škole 8. února z úst roztanče-
ných a rozesmátých dětí. Maminky se zase letos na masopustní 
karneval snažily dětem vymyslet co nejlepší masku. Tak se po celé 
budově pohybovaly už od rána princezny, vojáci, spidermanni, 
námořníci, šmoulové všechny jiné postavičky, ve kterých se děti 
potřebovaly ukázat ostatním kamarádům.

Děti společně s učitelkami stačily ještě ráno upéct masopustní 
cukroví, aby velkou hostinou uzavřely dopolední veselí, rej ma-
sek a tanec s medvědem. Jen nerady se oblékaly po obědě do py-
žamek, už se těšily, až se po odpočinku zase oblečou do té své 
parády.

Týden na to přišel za dětmi otec Miroslav, aby dětem pověděl 
o době postní, příběhu Ježíše a čekání na Velikonoce.

Tak ještě se rozloučit se zimou a bude jaro. Však už na vycház-
kách  vyhlížíme první jarní kytičky.

KMŠ  St. Město

Karnevalové období neminulo ani Mateřskou školu Rastislavova. I děti navštěvující beruškovou školku přišly už ráno v různých pře-
vlecích a kostýmech. K vidění taky byly nejen Elzy a Anny, ale i loupežníci, princezny námořníci, ale i mnoho a mnoho dalších kos-
týmů a masek.

Text a foto: Aleš Korvas

Tradiční karneval nesmí v Mateřské škole Komenské-
ho chybět žádný rok a výjimkou nebyl ani letošní rok. 

Tentokrát se konal 14. 2. a tématem byla zvířátka. Ve tří-
dách se objevila nejrůznější zvířátka, nejčastěji kočičky, 
pejsci, zajíčci, medvídci ale třeba i krokodýl nebo pavouk. 
V programu nechyběla promenáda masek, soutěže, disko-
téka a kopec zábavy. Už teď se děti těší na příští rok, až 
bude ve školce zase karneval.

Text a foto: MŠ Komenského Staré Město

POD ŠABLE, POD ŠABLE, AJ POD OBUŠKY

ZVÍŘÁTKOVÝ KARNEVAL V MŠ KOMENSKÉHO

KARNEVAL V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE

MŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Členové Klubu přátel vína Staré Město pořádali 16. úno-
ra 2018  pro své přátele, podporovatele a obchodní partnery 
tradiční setkání v Jezuitském sklepě. Účastníci mohli ochut-
nat z  více než padesáti připravených vzorků vína.  Přátelská 
debata se vedla hlavně o mladém ročníku 2017, kde si vina-
ři vyměňovali postřehy a zkušenosti. Do pozdních nočních 
hodin pak setkání pokračovalo při cimbálové muzice Ja-
roslava Čecha, připraveno bylo rovněž bohaté občerstvení. 
„Toto setkání pořádáme každoročně, je to příležitost setkat se 
v ještě relativně klidném čase, než se členové spolku budou na-
plno věnovat bodování na degustacích po celém Slovácku a hlav-
ně přípravě Staroměstského koštu vína. Zároveň je to příležitost 

poděkovat našim sponzorům za podporu. Vzhledem k tomu, že 
se snažíme, aby byl náš vinařský spolek co nejvíce otevřený všem 
místním milovníkům vína, tak jsme se rozhodli udělat akci pří-
stupnou všem staroměstským vinařům, kteří nás podporují svý-
mi vzorky jak při tradičním koštu vína tak při Staroměstském dni 
vína. Řada z nich se této akce zúčastnila a představila své  vzorky 
vína. V této otevřenosti chceme určitě pokračovat, chtěli bychom, 
aby se Klub přátel vína stal průsečíkem staroměstského vinaření 
a komunity vinařů, proto také tuto akci pokrýváme plně z klubo-
vých prostředků,“ doplnili členové spolku.

Text: Dalimil Vrána, Foto: Aleš Korvas

SPONZORSKÝ VEČER STAROMĚSTSKÝCH VINAŘŮ
AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Ve Starém Městě ve společnosti REC Group Den Země veřejně slavíme vždy nejbližší přilehlou sobotu (vzhle-
dem k celosvětově platnému datu 22. 4.) a ve dnech čtvrtek a pátek pamatujeme také na školy a školky. Ekolo-
gická výchova nové generace je totiž tím nejdůležitějším cílem a smyslem našich oslav. Vedle ekologie se pak 
soustřeďujeme také na zdravý životní styl – vždyť sotva se můžeme kvalitně postarat o zdraví planety, když se 
nedokážeme postarat o to vlastní. A v neposlední řadě pamatujeme na pomoc potřebným – protože ne vždy je 
prioritou pomoct všemu lidstvu, někdy je víc pomoct jednomu jedinému člověku (nemocnému, handicapova-
nému, osamělému…). Suma sumárum – Den Země ve Starém Městě, to je ekologické poslání, zdravý životní 
styl a pomoc na správném místě. To vše s pestrou a barevnou kulisou nespočtu atrakcí, soutěží a zábavných 
programů pro malé i velké návštěvníky. 

Den Země pro školky – čtvrtek 26. 4. (8:30 – 11:30)
Den Země pro školy – pátek 27. 4. (8:30 – 11:30)

Den Země pro širokou veřejnost – sobota 28. 4. (11:00 – 18:00)

Záštitu nad akcí převzali senátor Ivo Valenta, radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí a země-
dělství Margita Balaštíková, starosta Starého Města Josef Bazala a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. 

Generálním parterem akce je společnost HP Inc Czech Republic a regionální partneři NIO a PREMO. Hlav-
ními partnery jsou společnosti M.I.S.S., spol. s r.o. a DC CONCEPT, KOVOSTEEL Recycling a UHS JAKOS.

Ing. Monika Ondruchová
koordinátor akce

tel: +420 773 550 880
e-mail: akce@recgroup.cz

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ 
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Radost. Smích. Přátelství. Nové informace o šesti různých ze-
mích. Konverzace v anglickém jazyce. To všechno doprovázelo 
studenty v rámci projektu Edison. Ve dnech 26. 2. - 2. 3. 2018 na-
vštívilo Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město šest 
zahraničních studentů z různých koutů světa - Indonésie, Tchaj-
wanu, Indie, Turecka, Číny a Gruzie. Dva chlapci a čtyři dívky 
měli za úkol seznámit studenty se svou zemí a kulturou. V ho-
dinách mluvili o svých národních kostýmech a tancích, o jídle, 
které je typické pro jejich zemi, seznamovali ostatní s jejich hlav-
ními městy a pohořími, obohacovali přítomné o spoustu dalších 
zajímavých informací.  

 
A jaký byl jejich program po škole? Po pondělní ranní „opening 
ceremony“ staroměstští studenti ukázali hostům sousední měs-
to Uherské Hradiště. V úterý byla naplánována návštěva Starého 
Města - přesněji Event centra a Jezuitského sklepu. Všechny če-
kal největší sportovní výkon - výstup více než 200 schodů na vy-
hlídkovou věž. Cesta pokračovala do Památníku Velké Moravy, 
kde byl připraven krátký dokument, a pak už bylo na řadě jen 
uvítání na radnici panem starostou a místostarostou. Ve středu 
mohl každý zvolit plány podle sebe, a tak si většina zašla zahrát 
laser game. A najednou tady byl čtvrtek – čas loučení. Společ-
ně strávený týden zakončili studenti i s učiteli ve vinném sklípku 
v Uherském Hradišti. Zde přišlo na řadu poděkování všem, kteří 
se na projektu podíleli. 

V pátek 9. února se konalo v klubovně ŠK Zlín Univerzity 
T. Bati krajské kolo přeboru škol. Utkali se zde nejlepší šachis-
té z našeho kraje. Naše škola měla zastoupení v kategorii 1. - 
5. třída a 6. - 9. třída. Mladší žáci - Jan Vávra, Klára Spáčilová, 
Rostislav Procházka a Eduard Procházka po výborném výkonu 
obsadili nádherné druhé místo. Starší žáci - Viktorie Všetulová, 
Roman Lapčík, Stanislav Foltýnek, Robin Čapek a Martin Ham-

 
Pátek se nesl na vlně smutku i radosti. Věděli jsme, že je načase 
říct sbohem a doufat, že se snad ještě někdy uvidíme. Každý, kdo 
se této úžasné akce účastnil, si odnese spoustu krásných vzpomí-
nek, které s námi zůstanou. Velké poděkování patří zejména panu 
učiteli Chovancovi, který každoročně organizuje tento úžasný 
projekt. A největší poděkování patří našim zahraničním přáte-
lům. Díky, že jste tady byli s námi!

Autor: Michaela Grebeňová  2. H

pala nenechali nic náhodě a rovněž se umístili na druhém místě. 
Všichni podali vynikající výkon a můžeme říci, že nikdo z nás 
rozhodně nezklamal a nezalekl se silnějších soupeřů. Všichni se 
těšíme na Mistrovství České republiky, které se uskuteční ve Zlí-
ně na konci června.

Stanislav Foltýnek, VIII. D

PROJEKT EDISON OČIMA A SRDCEM MÍŠI GREBEŇOVÉ 

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU

Žáci ZŠ Staré Město se jako kaž-
dý rok zúčastnili okresní olympiá-
dy v jazyce anglickém. Letos si do-
vezli nádherné 2. místo pro Vendu 
Ryškovou z VIII. A, která byla 
po písemné části nejlepší z 25 zú-
častněných škol. Moc blahopře-
jeme za vynikající výkon a pevné 
nervy při ústním zkoušení.

Na pěkném 4. místě skončil 
Roman Pochylý ze VII. C.

 Naši žáci podávají rok od roku 
na olympiádě stále lepší výko-
ny. Připravují se tak velmi dobře  
na svůj budoucí život a kariéru.

Mgr. Silvie Weinbergerová

OLYMPIÁDA Z JAZYKA 
ANGLICKÉHO

Školy STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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V mistrovských soutěžích hraje v letošním soutěžním ročníku 
5 mužstev VSK Staré Město.

V druhé nejvyšší republikové soutěži - 1. lize hrají muži „A“, 
béčko mužů hraje v krajském přeboru Zlínského kraje stejně jako 
starší a mladší žáci a nadějný celek juniorů je nováčkem celostát-
ní 1.ligy. 

Letošní ročník prvoligové soutěže 2017-18 ukončili staroměst-
ští volejbalisté již po čtvrtfinále play-off.

Po loňském třetím místu vstupovali prvoligoví volejbalisté 
VSK Staré Město do nové sezóny s cílem  vybojovat výhodnou 
pozici  pro nasazení v play-off. Kádr se opět spoléhal na doplňo-
vání sestavy mládežníky ze Zlína, ale co bylo hlavní,  trenér Petr 
Karabec měl k dispozici nově i hráče, kteří přestoupili a stali se 
tak kmenovými hráči VSK. Jsou to především nahrávač Matěj 
Klimeš, dále Jakub Janečka a Ivo Kobolka.  Po základní části pa-
třilo volejbalistům ze Širůchu čtvrté místo. „V našich skromných 
podmínkách je to určitě úspěch. Některé zápasy jsme hráli jenom 
v šesti hráčích. Několik  hráčů kádru bylo zraněno a v sobotních 
zápasech, kdy se souběžně hrála extraliga, hráči na hostování ze 
Zlína nebyli  k dispozici“,  vysvětluje problémy se sestavou před-
seda klubu Petr Straka. Potěšující informací z této sezóny je i to, 
že dva mladí hráči (junioři) Starého Města Dominik Stašek a Ma-
rek Skřivan hrají na střídavý start za extraligovou juniorku Zlína. 
„Pro další období  to je pro nás velká perspektiva. Ve Zlíně získá-
vají zkušenosti,“ doplnil informaci Petr Straka. 

Čtvrté místo po základní části chtěli volejbalisté v následném 
play off ještě vylepšit, ovšem hned ve čtvrtfinále padli s MFF Pra-
ha. „V loňském čtvrtfinále jsme vysokoškoláky pokořili, letos to 
dopadlo opačně.  Určitě jsme měli na to jít dál, ale po nadějném 
průběhu celé série a při vedení v koncovkách setů se chybami po-
rážíme  sami. Mladý tým ještě nemá tolik zkušeností. Každopád-
ně i konečné páté místo je pořád velkým úspěchem,“ konstatoval 

předseda klubu Petr Straka. 
Výborné výsledky mají 

i další mužstva VSK v mis-
trovských soutěžích. 

Před koncem KP mužů 
je „béčko“ na průběžném  
1. místě. V posledních ko-
lech budou hráči chtít tuto  
pozici uhájit a postoupit 
do kvalifikace o 2. ligu. 

Junioři hrají v letošní 
sezóně v celostátní 1. lize 
a mají jistotu záchrany 
v soutěži, když z pozice no-
váčka dokázali v mnohých 
zápasech vzdorovat mno-
hem zkušenějším celkům. 

Žáci obou kategorií tj. 
starší a mladší si úspěšně 
vedou v krajském přebo-
ru Zlínského kraje, když 
jsou na průběžném 2.místě 
za Zlínem, který má mno-
hem větší možnosti v těchto 
kategoriích.   

Úspěšnost v kategoriích 
mládeže, kde hráče vedou 
zkušení trenéři Petr Obdr-

žálek a Honza Zábranský, je také velkým příslibem pro budouc-
nost  staroměstského volejbalu. 

Petr Straka

BILANCOVÁNÍ VOLEJBALISTŮ.

Popis fotky ligového áčka.
Soupiska mužstva:
č.dresu    
1 Matěj Uchytil 
2  Jakub Janečka 
4  Lukáš Maděra 
5  Ondřej Kroča 
7  Ondřej Skyba 
8  Lukáš Kittel 
9  Ivo Kobolka 
10  Jakub Varous  
11  Michal Kvapilík      (ve výřezu) 
12  Daniel Čech  
13  Adam Viceník    (ve výřezu)  
14  Matěj Klimeš 
15  Duc Luan Truong 
16  Radim Šulc   (ve výřezu)  
18  Jiří Adamec  

trenér:    Petr Karabec 
asistent trenéra   Jiří Adamec st. 
Předseda klubu   Petr Straka

VolejbalSTAROMĚSTSKÉ NOVINY





14. 3. 2018 uplynulo 40 let od úmrtí našeho syna 
Jaroslava Ohnoutka, 20. 3. 2018 by se dožil  
57 let.
S láskou a úctou vzpomínají maminka, sestry 
Svatava a Silvie.

 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz
Pátek 6. dubna
NA ZAJÍČKA
aneb Komu není rady, tomu ucho utrhni
Hraje divadelní soubor P.O.KRO.K
Předprodej vstupenek v IC Staré Město
Cena 60,- Kč, začátek 19.00 hod.

Sobota 21. dubna
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hod.

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,
www.eventcentrum.cz
Sobota 28. dubna
NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA
Ochutnávka vína staroměstských vinařů
Jezuitský sklep, začátek 10.00 hod.
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Uzávěrka dalšího čísla
 Staroměstských novin bude 9. 4. 2018. 

Příští noviny vyjdou 27. 4. 2018
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Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhne v Redutě v Uherském Hradi-
šti osmý ročník Miniveletrhu cestovního ruchu a gastronomie 
Slovácka. Tato akce je určená pro širokou veřejnost se zájmem 
o cestovní ruch a gastronomii. Při této příležitosti bude pokřtěn 
Moravia magazín Slovácko 2018, dále se návštěvníci mohou těšit 
například na prezentace o Baťově kanálu a dalších atraktivitách 
regionu. Mezi vystavovateli budou odborníci z oblasti cestovního 

VZPOMÍNKA

MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 
A GASTRONOMIE SLOVÁCKA

ruchu, provozovatelé ubytovacích a volnočasových zařízení a re-
staurací. Na své si přijdou i milovníci gastronomických specialit, 
piva či vína. Návštěvníci mohou zavítat do Hradišťské Reduty od 
10.00 do 17.00 hodin.

Více na www.slovacko.cz nebo na ww.facebook.com/Region-
Slovacko     



SokolSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Účastníci výroční schůze staroměstského Sokola, která se 
konala ve středu 28. února od 17 hodin v prostorách Společen-
ského a kulturního centra ve Starém městě, hodnotili uplynulý 
rok. Po nezbytných formálních úkonech a přednesení výročních 
a hospodářských zpráv se ujal slova v rozpravě starosta Starého 
Města, pan Josef Bazala. Ten ocenil aktivní účast sokolů na dění 
ve Starém Městě, ať už při pomoci s úklidem, během Dne Země, 
tak při pietních aktech. Starosta sokolům popřál hodně štěstí při 
náboru mladých členů.

Se zprávou ohledně činnosti za uplynulý rok vystoupila před 
několika desítkami členů sestra Adamcová. Podle jejích slov 
spočívá hlavní činnost jednoty zejména v pravidelném cvičení 
ve všech oddílech, které jednotu tvoří. Připomněla také, že v loň-
ském roce, byl za spoluúčasti města pořízen trenažér pro oddíl 
stolního tenisu. Ten byl k vidění a vyzkoušení také na akci Sta-
ráček.

Oddíly jednoty také pravidelně cvičí jógu, působí v nich do-
konce divadelní soubor nebo se věnují práci se seniory.

Text: Aleš Korvas, Foto: Pavel Pluhař

SOKOL SHRNUL UPLYNULÝ ROK











PLES PRO RADOST



XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES DOBROVOLNÝCH HASIČŮ







sobota 28. dubna 2018
na kole / koloběžce / pěšky

Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

13. ročník  
symbolického otevírání cyklostezek   

pro všechny velké i malé jezdce
součást seriálu KRAJEM VÍNA 2018

REGION SLOVÁCKO / MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pořádá (za každého počasí)

	 8.15  –  9.15 registrace účastníků
 9.15  –  9.45 zahájení akce a starty jednotlivých stezek
 15.15  –  17.15 vystoupení CM Bálešáci a SPT Dolina St. Město 
   losování tomboly  
   vyhlášení výsledků soutěže na FB
   malý vinný trh

MIC Uherské Hradiště l Masarykovo nám. 21 l tel.: 572 525 525, 572 525 529
www.uherske-hradiste.cz
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