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Vážení spoluobčané, rodiče,
v letošním roce bylo město Staré Město úspěšným žadatelem 

o dotace z Evropských fondů na modernizaci budov I. a II. stup-
ně základní školy. V budově I. stupně č. p. 1000 bude vybudo-
vána půdní vestavba se čtyřmi odbornými učebnami, v budově 
II. stupně č. p. 1720 bude modernizováno 9 odborných učeben 
v pavilonu B včetně kabinetů a přípraven. Součástí obou akcí 
je bezbariérová úprava toalet, zřízení bezbariérového přístupu 
do všech podlaží prostřednictvím výtahu a internetové pokrytí 
všech učeben ZŠ. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 63 mil. 
Kč. Dotace činí 90 % výdajů, tedy zhruba 56,5 mil. Kč.

Obě žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu byly podány v únoru 2017. Původní harmo-
nogram realizace počítal se soustředěním stavebních prací na let-
ní měsíce letošního roku, aby se alespoň část stihla provést během 
letních prázdnin. 

Bohužel se vzhledem k obrovskému množství žadatelů vy-
hodnocení žádostí protáhlo a výsledky, zda 
jsme uspěli či ne, byly sděleny až po více 
než roce od podání žádostí - v březnu le-
tošního roku. Jelikož náklady na obě akce 
jsou poměrně vysoké, nebylo by vhodné 
pouštět se do realizace bez příslibu podpo-
ry EU.

Po oznámení o přidělení dotace jsme za-
dali dopracování realizačních projektových 
dokumentací, které jsou v současné době 
před dokončením. Zároveň připravujeme 
výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací a vybavení interiéru škol. Zadávací 
podmínky musí být před vyhlášením výbě-
rového řízení prokonzultovány s poskyto-
vatelem dotace.

Stavební práce proto nemohou být za-
hájeny dříve než v říjnu, spíše začátkem 
listopadu a potrvají 5 měsíců od zahájení. 
Poté bude dodáno vybavení učeben. Nej-

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

zazší termín ukončení projektu stanovený 
podmínkami dotačního programu je konec 
června 2019, což neumožňuje přesunutí 
části prací ani na letní prázdniny v příštím 
roce. 

Omezení se týkají budov č. p. 1000 
na náměstí Hrdinů, kde budou v prostoru 
půdy budovány nové učebny, a pavilonu 
B budovy č. p. 1720 na ulici Komenského. 
Pro třídy, které v důsledku stavebních prací 
nebudou k dispozici, bude zajištěna výuka 
v náhradních prostorách. V současné době 
dolaďujeme s vedením školy náhradní pro-
story pro výuku, které by měly být v ZUŠ, 
MŠ Rastislavova, v EVENT Centru, v SKC 
Staré Město (sokolovna) a na Viktorce. 
Omezení by se mělo týkat 11 tříd na prv-
ním a 7 tříd na druhém stupni, přičemž 
třídy druhého stupně se přesunou kvůli 
náročnosti zabezpečení výuky na budovu 
č. 1000 náměstí Hrdinů a třídy I. stupně 

do náhradních prostor. Výuka v náhradních prostorách bude 
probíhat běžným způsobem v dopoledních hodinách podle aktu-
álních rozvrhů. Nebude docházet ke směnování, tudíž se nenaru-
ší odpolední aktivity žáků. 

Od července do konce září letošního roku bude v budově 
č. 715 prováděno zateplení, výměna oken, výměna střešní kry-
tiny, vestavba kotelny a rekuperace ve třídách. Práce uvnitř bu-
dovy skončí před zahájením školního roku. Předpokládáme, že 
od 3. září zde bude probíhat výuka 1. a 4. ročníku. Malé omezení 
se týká pouze venkovního prostranství kolem školy, kde se bude 
dokončovat zateplení a omítky.

Věříme, že komplikace způsobené realizací uvedených akcí 
překonáme a výsledek přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a kom-
fortu při výuce.

Josef Bazala
starosta



Soutěžemi napěchovaný květen mají za sebou břišní tanečnice 
ze Starého Města. Prvního představení se zúčastnila 19. května 
pouze zkušenější děvčata. Simona Nedomová, Alžběta Vaňková, 
Nikol Navrátilová a Monika Hanáčková vybojovaly na soutěži 
Dance Evolution 2018 v Přerově vynikající první místo. 

Hned následující víkend čekala všechny členky kroužku při 
SVČ Klubko Mezinárodní přehlídka pohybových aktivit v Otro-
kovicích, odkud si všechny tanečnice odvezly každá svoji medaili. 

Zkušenější dívky vyrazily o den později den do Uherského 
Ostrohu, kde je čekalo vystoupení v národním kole soutěže Svět-
la orientu. „I přes vynikající výkon dívky skončily na čtvrtém 
místě. Tanečnice podaly nádherný výkon a nasbíraly mnoho cen-
ných zkušeností do dalších vystoupení,“ uvedla Veronika Spáči-
lová, která kroužek břišních tanců vede společně se svou sestrou 
Andreou Štěrbovou.

Text: Aleš Korvas, Foto: Veronika Spáčilová, Andrea Štěrbová

Ukončení výstavy Zahrada Moravy bývá již tradičně dnem, 
kdy se ve Starém Městě kácí máj. V neděli po ukončení programu 
a dětského dne se folkloristé a celá řada nadšenců společnými si-
lami vrhli na kácení máje. Ten po celý měsíc zdobil náměstí Vel-

Středeční dopoledne patřilo v Městské knihovně ve Starém 
Městě novým malým čtenářům. Žáci a žákyně prvních tříd ZŠ 
Staré Město se přišli pochlubit do Písmenkového království králi 
Knihoslavovi a královně Knihoslavě, jak se za necelý první rok 
ve škole naučili číst. V krátkých intervalech se střídali u čtenář-
ského stolku, kde s paní učitelkou četli z knížky příběhy pana 
Sovy. Moc se snažili a jejich výkony byly vskutku pozoruhodné. 
Na závěr přečetl každé třídě král Knihoslav pohádku z knihy 
Kouzelný svět pohádek, o které si s dětmi následně popovídal. 
Královna i král tedy mohli na závěr konstatovat, že všechny děti 
splnily čtenářské požadavky a mohou být pasovány na rytíře řádu 
čtenářského.

„Děti mě velice příjemně překvapily, jak dobře umí číst. Samo-
zřejmě, že jsou mezi nimi rozdíly, ale to se dá vše dohnat. Pohodo-

ké Moravy a ve své barevnými stuhami ozdobené koruně ukrýval 
láhev slivovice. Ta také slouží jako odměna pro všechny, kteří se 
o bezpečné skolení ozdoby náměstí přičinili. 

Text a foto: Aleš Korvas

vá atmosféra předčítání se prolínala celým dopolednem. Na závěr 
patří poděkování všem učitelkám a vám, milí rodiče, kteří s dět-
mi pravidelně čtete,“ řekl místostarosta Martin Zábranský.

Text: Aleš Korvas, Foto: pracovnice knihovny Staré Město

4

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

BŘIŠNÍ TANEČNICE ZE STARÉHO MĚSTA OPĚT ZAZÁŘILY

KÁCENÍ MÁJE SE VYDAŘILO

PÍSMENKOVÉ KRÁLOVSTVÍ PROVĚŘILO ČTENÁŘSKÉ 
UMĚNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD ZŠ STARÉ MĚSTO



Po osmadvaceti letech odchází do zaslouženého důchodu Jo-
sef Jurnykl, který vedl největší základní školu na okrese. Na jeho 
místo usedne dlouholetý člen učitelského sboru Jan Zábranský.  
Ten uspěl na začátku června ve výběrovém řízení, v jehož komisi 
zasedli odborníci z řad školství, zástupci města, rodičů a nechy-
běl ani psycholog. 

Do výběrového řízení se přihlásil kromě již nově jmenované-
ho ředitele ještě jeden uchazeč, ten ale dva dny před konáním 
výběrového řízení odstoupil z kandidatury. 

„Odborná komise po pohovoru, který trval bezmála hodi-
nu, doporučila radě města schválení Jana Zábranského na post 
ředitele školy. Komise neshledala žádné důvody, které by jeho 
doporučení stály v cestě,“ uvedl starosta Josef Bazala. Jeho bra-
tr Martin Zábranský, který je předsedou školské rady a zároveň 
místostarostou Starého Města, se výběrového řízení neúčastnil, 
nebyl členem konkursní komise a současně se zdržel hlasování 
na jednání rady města, která jmenování nového ředitele musela 
schválit. 

„O tomto jsem se ani nemusel moc rozmýšlet. Nechtěl jsem 
v žádném případě dát všanc nějaký prostor pro spekulace, že 
jsem ve střetu zájmů. Novému panu řediteli přeji hodně úspěchů 
ve funkci,“ dodal Martin Zábranský.

Se jmenováním jeho bratra neměli problém ani ostatní čtyři 
členové rady města a Jan Zábranský byl čtyřmi hlasy pro a jed-
ním, který se při hlasování zdržel, schválen ředitelem Základní 
školy ve Starém Městě, kterou denně navštěvuje více než 740 
žáků.

„Mezi první záležitosti, kterými se v nové funkci budu mu-
set zabývat, je personální zajištění činnosti školy a rekonstruk-
ce školy. Ta začne během letošních letních prázdnin a opravovat 

Změna provozního řádu a zrušení poplatků pro používání 
nově opravených hřišť na Michalské a u budovy druhého stupně 
ZŠ. To jsou novinky, se kterými přišlo vedení staroměstské rad-
nice po vlně kritiky, která se na představitele města snesla po zve-
řejnění plánu na částečné zpoplatnění používání hřišť. „Původně 
jsme plánovali, že hřiště budou zdarma pro děti do věku patnácti 
let. Od patnácti let měly například skupiny za používání hřiště 
na malou kopanou nebo basketbal platit sto korun. Veřejnosti se 
ale tento plán nezamlouval, a proto jsme vyslechli hlas obyvatel 

se budou všechny 
tři budovy prvního 
a druhého stupně. 
To bude jako start 
do nové funkce 
pěkná rozcvička 
na probrání,“ dodal 
s úsměvem novope-
čený ředitel ZŠ Jan 
Zábranský.

Jan Zábranský 
pochází z učitelské 
rodiny, v níž téměř 
všichni členové učili 
nebo stále učí na zá-
kladních školách 
na Uherskohradi-
šťsku. Po absolvo-
vání Fakulty tělesné 
kultury a sportu 
a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na-
stoupil jako učitel na Základní školu ve Starém Městě, kde pracu-
je celou svoji kantorskou kariéru.

Nového ředitele hledalo vedení města také pro Mateřskou ško-
lu Komenského. Stejně jako v případě základní školy, byly do vý-
běrového řízení přihlášeni dva uchazeči. I v tomto případě ale 
druhý uchazeč odstoupil ještě před samotným výběrovým říze-
ním. Komise doporučila radě města schválit kandidátku Kateřinu 
Pavlišovou, kterou rada města na svém jednání jmenovala.  

Text a foto: Aleš Korvas

a změnili názor. Koneckonců jsme hřiště zbudovali pro obyvatele 
Starého Města, ať už dětské či dospělé,“ řekl starosta Starého Měs-
ta Josef Bazala.

Rekonstruovaná hřiště na Michalské plánuje Městský úřad 
ve Starém Městě zkolaudovat a uvést do provozu do konce červ-
na, hřiště u základní školy již je v provozu a slouží veřejnosti. Obě 
hřiště budou mít své správce, kteří zajistí, že budou veřejnosti pří-
stupná od 9 do 21 hodin.

Text a foto: Aleš Korvas
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

VŠECHNA NOVĚ ZBUDOVANÁ HŘIŠTĚ 
BUDOU PRO OBYVATELE ZDARMA
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Stalo se již tradicí, že se při výstavě Zahrada Moravy koná 
na náměstí Velké Moravy i Staroměstský dětský den. Během něj 
vystupují na pódiu děti jednotlivých kroužků Střediska volného 
času klubko, Orla, představují se některé spolky působící na úze-
mí Starého Města. Program i letos začali krátkým zahájením 
starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský. Oba po-
děkovali za organizaci Kulturní komisi a za chvilku již na jevišti 
pódia, které tradičně připravují staroměstští myslivci, vystupo-
val kouzelník se svou asistentkou. Ten dostal během chvilky děti 
do správné festivalové nálady. Na pódiu se dále vystřídaly děti 
z tanečních kroužků ať už folklorních, nebo moderních tanců. 

„Pro děti jsme letos připravili 
novinku v podobě nafuko-
vacích skákacích hradů, ma-
lování na obličej nebo výuky 
žonglování. Tyto atrakce byly 
připraveny na pozemku zbou-
rané vily a zahrady v těsné 
blízkosti náměstí Velké Mo-
ravy. Podle počtu návštěvní-
ků byl o tuto část mezi dětmi 
zájem, a proto ji s největší 
pravděpodobností budeme 
připravovat i v následujících 
ročnících,“ poodkryl plány 
do budoucna místostarosta 
Martin Zábranský.

Návštěvníci z řad dětí i do-
spělých se mohli na náměstí 
nejen pokochat vystoupením 

dětí, ale i občerstvit ve stánku CM Dolina, pochutnat si na výbor-
né kávě, dozvědět se něco o úspěších domácího TK Tweet, kte-
ří měli na náměstí připraven stánek, nebo si vyzkoušet znalosti 
z poznávání některých druhů zvěře u staroměstských myslivců.

V prostorách Jezuitského sklepa byl Střediskem volného času 
Klubko připraven program pro nejmenší.

Celodenní program zakončilo vystoupení country kapely 
Štrůdl.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÝ DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ MORAVY
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Náměstí Velké Moravy patřilo o víkendu 2. a 3. června 2018 
dalšímu ročníku oblíbené výstavy Zahrada Moravy. Tato celo ví-
kendová přehlídka folklóru a zemědělské techniky má své kořeny 
mnoho let nazpět, kdy byla pořádána dnešním Středním odbor-
ným učilištěm a Gymnáziem ve Starém Městě. Posledních něko-
lik ročníků si organizaci pod svá křídla převzala Kulturní komise 
Starého Města. Ta pro diváky i letos připravila bohatý program 
jak ve vnitřních prostorách Jezuitského sklepa, tak venku na ná-
městí Velké Moravy. 

Sobotní část programu zahájila v podvečer Staroměstská ka-
pela, kterou si přišlo poslechnout několik desítek diváků. Večerní 
část, která byla z hlediska divácké návštěvnosti bezesporu nejza-
jímavější, představovala regionální kolo Soutěže o nejlepšího ta-
nečníka slováckého verbuňku. Vítězi tohoto klání náleží přímý 
postup do finále Soutěže o nejlepšího verbíře Slovácka na stráž-
nických folklorních slavnostech. Další soutěžící se musejí o účast 
ve finále tohoto prestižního festivalu utkat s dalšími borci.

Ještě před začátkem soutěže, kterou moderoval starosta Josef 
Bazala,  vyhnal z náměstí diváky, porotu i soutěžící příval deště 
a celá soutěž byla přesunuta do nově vybudovaných prostor Spo-

lečenského sálu pod kostelem 
Svatého Ducha. Tamní prostory 
byly sice menší a diváci v nich 
byli stísněnější než na náměs-
tí, ale soutěž nakonec proběhla 
bez větších problémů.

Porotu ze všech nejvíce za-
ujal taneční a pěvecké přednost 
Antonína Žmoly z Knežpole, 
který bývá již mnoho let pra-
videlným vítězem divácké sou-
těže nejen ve Starém Městě, 
ale i ve Strážnici. Letos poprvé 
dosáhl na příčku nejvyšší a od-
nesl si kromě postupu do finále 
ve Strážnici také putovní pohár 
pro vítěze regionálního kola 
Soutěže o nejlepšího tanečníka 
Slováckého verbuňku. Pohár 
nechalo zhotovit město Staré 
Město a vítězi bude zapůjčen 
na dobu jednoho měsíce. Poté 
bude vrácen zpět Starému Měs-

tu a až do dalšího ročníku této soutěže bude vystaven v prosto-
rách Jezuitského sklepa, kde jej budou moci obdivovat příchozí 
návštěvníci.

ZAHRADA MORAVY PŘILÁKALA V NEDĚLI 
NA NÁMĚSTÍ STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
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Dne 9. 6. 2018 (sobota) od 8:00 do 10:00 proběhly Dětské ry-
bářské závody na rybníku Širůch ve Starém Městě. Závodů se zú-
častnily nejen děti, které navštěvovaly dětský rybářský kroužek, 
ale i děti, které již kroužkem prošly v minulých letech, či by měly 
o kroužek zájem. Soutěže se od 8:00 hodin zúčastnilo 24 dětí 
ve věku od 8 do 15 let. 

Zpočátku se všem dařilo skvěle. Při zdolávání větších ryb se 
vždy hodila podpora, pomoc rodičů či sourozenců. V průběhu 
závodů byly děti pod odborným dozorem zkušených rybářů 
a lektorů kroužku. V průběhu závodů byly rodičům vydávány 
pro děti rybářské povolenky, a tak již mohou chytat na revírech 
MRS. Bojovalo se do posledních sekund dvouhodinového klání. 
Po náročném závodu bylo pro děti nachystáno občerstvení, kte-
ré vzhledem k teplému počasí a aktivnímu rybolovu přišlo vhod. 
Mezitím se počítala délka ulovených ryb. Právě součet všech ulo-
vených délek byl rozhodujícím kritériem určujícím celkové pořa-
dí.  Dvěma závodníkům se, bohužel, ryba chytit nepodařila. A jak 
závody dopadly? Na 3. místě se umístil, s celkovou délkou ulo-
vených ryb 221 cm,  Adam Kubišta. Na 2. místě, s celkovou dél-
kou ulovených ryb 261 cm, se umístil Viktor Rexa. Na 1. místě se 
s celkovou délkou ulovených ryb 286 cm umístil Radmil Schne-
ider. Pro dosažení této délky musel Radmil vylovit dohromady 

8 ryb, z nichž největším byl kapr o délce 52 cm. Jeho recept na ví-
tězství je jednoznačný. „V tomto počasí zásadně lovím na rohlík 
od paní Hráčkové,“ řekl šťastný vítěz Radmil.

Všem závodníkům byly rozdány hodnotné ceny, které jim po-
mohou v prvních rybářských krůčcích, a výherci závodu pohár. 
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a přejeme, ať 
se všem i nadále daří, nejen v rybolovu. 

Text a foto: Erik Schneider

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA ŠIRŮCHU 
VYHRÁL RADMIL SCHNEIDER

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 77. zasedání Rady města Staré Město, konaného 30.05.2018

U S N E S E N Í
z 76. zasedání Rady města Staré Město, konaného 23.05.2018

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 30 m2, v lo-
kalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření parkovací-
ho stání.

1.2 záměr na převod majetku – směnu pozem-
ku p. č. 1577/6 ostatní plocha o výměře 396 
m2, který se nachází při silnici I. třídy – ul. Br-
něnská ve Starém Městě a je ve vlastnictví spo-
lečnosti COLORLAK, a. s., Staré Město, Továr-
ní 1076, IČ: 49444964, za pozemky p. č. 4522/5 
ostatní plocha o výměře 280 m2, p. č. 4522/11 
ostatní plocha o výměře 100 m2 a p. č. 4522/13 
ostatní plocha o výměře 18 m2, které se nachá-
zí v areálu společnosti COLORLAK, a. s., a jsou 
ve vlastnictví města Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívaným po-
zemkům.

1.3 záměr na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad La-
bem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ: 27295567, za-
stoupená společností GridServices, s.r.o, Brno, 
Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského zaří-
zení: “REKO MS Staré Město-Zerzavice-nadz. 
přech., číslo stavby: 7700100599“ na čás-
tech pozemků p. č. 4502/64, p. č. 4506/44, 
p. č. 4506/49, p. č. 4506/50, p. č. 4506/51, 
p. č. 4506/55, p. č. 4506/65, p. č. 6073/248, 

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1. Vstupní analýzu a Kompletní analýzu 
týkající se posouzení shody s GDPR pro 
město Staré Město.

2. Příkazní smlouvu na výkon oprávně-
ní a povinností Pověřence pro ochranu 
osobních údajů se společností FPO s r.o., 
se sídlem Smetanova 4, 678 01  Blansko, 
IČ: 25319931, pověřenec Ing. Veronika 
Zouharová. 

p. č. 6073/124, p. č. 6073/246, p. č. 6073/247 
a p. č. 6073/286, vše v lokalitě ul. Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré 
Město.

1.4 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, České 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 umístění 
stavby „St. Město, Luční čtvrť, Peprníčková, 
kab. NN“ (kabelové vedení NN, kabelová skříň) 
na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN a kabe-
lové skříně. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších no-
vel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2018 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.5 Provozní řád Veřejně přístupného sporto-
viště Staré Město – Michalská na ulici Michal-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

3. společnost FPO s r.o., se sídlem Sme-
tanova 4, 678 01 Blansko, IČ: 25319931, 
pověřenec Ing. Veronika Zouharová jako 
Pověřence pro ochranu osobních údajů 
pro příspěvkové organizace města Staré 
Město: Základní škola, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, IČ: 75022567, Mateřská škola, Rasti-
slavova 1800, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 
75022541, Křesťanská mateřská škola, 
Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 
75022559, Mateřská škola, Komenského 
1721, Staré Město, okres Uherské Hradiš-
tě, příspěvková organizace, IČ: 75022532, 

změnu Provozního řádu sportoviště Areál po-
hybových aktivit Staré Město, Salašská – využití 
hřiště bude bezplatné.
1.6 studie zabývající se řešením exterié-
ru ve vybraných městských částech (Parčík 
v ul. Za Mlýnem a Revitalizace podél trati – 
Trávník).

1.7 záměr na převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. st. 456/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 201 m2, jehož součástí je objekt k byd-
lení – budova s číslem popisným 521, a části 
pozemku p. č. 3582/44 ostat. plocha o výmě-
ře cca 268 m2, vše v lokalitě ulice Nádražní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od společnosti České dráhy, a. s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 
1, IČ 70994226.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Cyk-
listická stezka na ulici Kostelanské ve Starém 
Městě.

2.2 projektovou dokumentaci Rekonstrukce 
místní komunikace ul. Salašská, Staré Město, 
2. etapa.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Rekon-
strukce místní komunikace ul. Salašská, Sta-
ré Město, 2. etapa.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Rozší-
ření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební 
úpravy MŠ Rastislavova.

Středisko volného času Klubko Staré Měs-
to, U školky 1409, Staré Město, příspěvko-
vá organizace, IČ: 75833328.

4. v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Fondu Zlínského kraje č. D/2785/2018/
KUL na výdaje spojené s realizací pro-
jektu: Zahrada Moravy 2018 – postupová 
soutěž „O nejlepšího tanečníka slovácké-
ho verbuňku“ v celkové maximální výši 
24.000 Kč, současně však maximálně 50 % 
celkových způsobilých výdajů vynalože-
ných na realizaci projektu. 

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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2.5 zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení akce Rozšíření kapacit pro 
zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 
1720.

2.6 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Měs-
to 715 s dodavatelem KODRLA s.r.o., IČ: 
25547453, Huštěnovice 363, PSČ 687 03 v sou-
ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

5.1 v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu o výpůjčce uměleckého díla 
– bronzové sošky slováckého verbíře, která 
bude uzavřena s výhercem postupové soutěže 
„O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ 
(vypůjčitelem). Doba trvání výpůjčky umě-
leckého díla jako putovní ceny je stanovena 
na dobu 30 dnů. 

6.2 smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku uzavřenou mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 
00567884, DIČ: CZ00567884 a Domem s pe-
čovatelskou službou, bří Mrštíků 2015, 686 03 
Staré Město, IČ: 44018886, v souladu s ustano-
vením § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku uzavřenou mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 
00567884, DIČ: CZ00567884 a Mysliveckým 
sdružením Lípa, Tovární 156, 686 03 Staré 
Město, IČ: 60370378, v souladu s ustanovením 
§ 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku uzavřenou mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 
00567884, DIČ: CZ00567884 a fotbalovým 
klubem JISKRA Staré Město, z. s., 686 03 Sta-
ré Město, v souladu s ustanovením § 41 a § 
102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů.

smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku uzavřenou mezi městem Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884 a Tanečním 
klubem Tweet, z. s., Jezuitská 410, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 01775430, v souladu s ustanove-
ním § 41 a § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. st. 456/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 201 m2, jehož součástí je objekt k byd-
lení – budova s číslem popisným 521, a části 
pozemku p. č. 3582/44 ostat. plocha o výmě-
ře cca 268 m2, vše v lokalitě ulice Nádražní 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od společnosti České dráhy, a. s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 
1, IČ 70994226, za cenu 915.000 Kč.

III. rozhodla

2.6 o výběru nejvhodnější nabíd-
ky veřejné zakázky Snížení energe-
tické náročnosti ZŠ Staré Město 715 
- veřejná zakázka na stavební práce ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení. Vybraný do-
davatel KODRLA s.r.o., IČ: 25547453, Huště-
novice 363, PSČ 687 03, s nabídkovou cenou 
9.191.139,26 Kč bez DPH, 11.121.287,50 Kč vč. 
DPH.

IV. svěřuje

6.1 k hospodaření majetek dle přílohy č. 1, 
příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní 
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 75121824, v souladu s ustanovením § 
27 odst. 7  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, v poz-
dějším znění. Termín zařazení do majetku 
PO (SKC): 01.06.2018.

V. projednala

4.1 Zadání územní studie Staré Město – Vý-
chodní obchvat.

VI. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Sta-
rém Městě tyto dodavatele: STRABAG a. s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný 
závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 
76001 Zlín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, 
EKO-UH, s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 49447653, DIČ: CZ49447653, 
SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 
PSČ 687 12, IČ: 25513141, DIČ: CZ25513141, 
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, PSČ 687 05, 
IČ: 60743638, DIČ: CZ60743638, PORR a.s., 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, 
Odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 
Tlumačov, IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560.

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salaš-
ská, Staré Město, 2. etapa tyto dodavatele: JASS-
-UNI, s.r.o., Jalubí č. p. 288, PSČ 687 05, IČ: 
60743638, DIČ: CZ60743638, STRABAG a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný 
závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 
76001 Zlín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, 
SV – Stav, s.r.o., Bílovice 550, 687 12 Bílo-
vice, IČ: 25513672, DIČ: CZ25513672, SVS 
- CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 
PSČ 687 12, IČ: 25513141, DIČ: CZ25513141, 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 
2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: 

CZ29188253.

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání sta-
vební úpravy MŠ Rastislavova tyto dodavate-
le: LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 47901292, DIČ: CZ47901292, 
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babi-
ce, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, STAVBY 
Slováček s.r.o., Tovární 841, 686 03 Staré Město, 
IČ: 02419742, DIČ: CZ02419742. 

VII. vzala na vědomí

4.2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dle § 79 stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

4.3 žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dle § 79 stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

6.1 informaci Mgr. Josefa Jurnykla, ředi-
tele příspěvkové organizace Základní ško-
la, Komenského 1720, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 75022567, o výsledku inventarizačního 
procesu v souvislosti s vyřazováním nepotřeb-
ného majetku, a souhlasí s vyřazením majetku 
dle Přílohy č. 1, a vyjímá jej z hospodaření této 
příspěvkové organizace v souladu s ustanove-
ním § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
v pozdějším znění. Termín vyřazení z majetku 
PO (ZŠ): 31.05.2018. 

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 30 m2, 
v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření par-
kovacího stání, na úředních deskách. T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – smě-
nu pozemku p. č. 1577/6 ostatní plocha o vý-
měře 396 m2, který se nachází při silnici I. třídy 
– ul. Brněnská ve Starém Městě a je ve vlastnic-
tví společnosti COLORLAK, a. s., Staré Měs-
to, Tovární 1076, IČ: 49444964, za pozemky 
p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 m2, 
p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 m2 
a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
které se nachází v areálu společnosti COLOR-
LAK, a. s., a jsou ve vlastnictví města Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 
00567884, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívaným pozemkům, na úředních 
deskách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ: 27295567, za-
stoupená společností GridServices, s.r.o, Brno, 

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského zaří-
zení: “REKO MS Staré Město-Zerzavice-nadz. 
přech., číslo stavby: 7700100599“ na čás-
tech pozemků p. č. 4502/64, p. č. 4506/44, 
p. č. 4506/49, p. č. 4506/50, p. č. 4506/51, 
p. č. 4506/55, p. č. 4506/65, p. č. 6073/248, 
p. č. 6073/124, p. č. 6073/246, p. č. 6073/247 
a p. č. 6073/286, vše v lokalitě ul. Zerzavice 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví ve vlastnictví města Staré 
Město, na úředních deskách. T: ihned

1.6 zajistit zpracování realizační projektové 
dokumentace pro lokalitu ul. Za Mlýnem a po-
dél trati na Trávníku. T: 30.09.2018

2. Odboru stavebního úřadu a územního plá-
nu

4.1 připravit výběrové řízení na zpraco-
vatele územní studie Východní obchvat. T: 
31.12.2018.

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

U S N E S E N Í
z 78. zasedání Rady města Staré Město, konaného 13.06.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 715/23 orná půda o výměře 60 m2 v loka-
litě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
parkovacích stání a jejich následné užívání.

1.2 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
ze dne 24.11.2017 mezi Římskokatolickou far-
ností Staré Město u Uherského Hradiště, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 8, IČ: 462 57 934 (pro-
najímatel) a městem Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884 (nájem-
ce) na pronájem části stavby „Farní kostel Sv. 
Ducha“ za účelem vybudování stavby „FARNÍ 
KOSTEL SV. DUCHA ve Starém Městě – PO-
LYFUNKČNÍ SÁL“ dle předloženého návrhu.

1.3 záměr na převod majetku – výkup sportov-
ního areálu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na pozemcích:

p. č. st. 1641 o výměře 428 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 1719
p. č. st. 2163 o výměře 230 m2, jehož součástí je 
stavba bez č. p., garáž 
p. č. st. 2164 o výměře 5 m2, jehož součástí je 
stavba bez č. p., obč. vybavenost
p. č. 2420/15 o výměře 7.344 m2 
p. č. 2420/20 o výměře 3.244 m2
p. č. 2420/22 o výměře 4.156 m2
p. č. 2420/28 o výměře 11 m2
p. č. 2420/29 o výměře 3 m2
p. č. 2420/41 o výměře 4.804 m2
p. č. 2120/42 o výměře 1.008 m2
p. č. 2420/68 o výměře 2.502 m2
p. č. 2420/69 o výměře 5.044 m2
p. č. 2420/70 o výměře 218 m2
p. č. 2420/73 o výměře 548 m2
p. č. 7231 o výměře 136 m2
p. č. 7232 o výměře 42 m2
p. č. 7233 o výměře 35 m2

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště, na lis-
tu vlastnickém č. 3894 pro obec Staré Město 
a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
– společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., Pra-
ha 8-Jaktáře, Sokolovská 541/198, IČ 26221276, 
za cenu 19.200.000 Kč. 

Kupní cena je osvobozena od DPH.

záměr na převod majetku – výkup:
– movitých věcí – vybavení (dle přílohy č. 1) 
za cenu 100.000 Kč + DPH v zákonné výši
– zahradního domku vč. baru na pozemku 
p. č. 2420/1
 za cenu 100.000 Kč, osvobozeno od DPH
– inženýrských sítí – rozvod vody vyjma vodo-
vodu pro hotel 
 – rozvod kanalizace vyjma kanalizace pro hotel 
za cenu 400.000 Kč, osvobozeno od DPH
– 50% podíl na vodovodní a kanalizační pří-
pojce
 za cenu 200.000 Kč, osvobozeno od DPH 

od vlastníka – společnosti SYNOT REAL 
ESTATE, k.s., Praha 8-Jaktáře, Sokolovská 
541/198, IČ 26221276.

Jedná se o sportovní areál s fotbalovými, teni-
sovými hřišti a volejbalovým hřištěm, se zá-
zemím tribun s šatnami, sociálním zařízením, 
garáží a mechanizací, objektem občerstvení 
a venkovními úpravami. Vše specifikováno 
ve znaleckém posudku č. 7377 – 122/ 2018 ze 
dne 09.05.2018, zpracovaný společností VEGA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., Znalecký ústav 
v oboru ekonomika, Hradební 1250, 686 01 
Uherské Hradiště.

1.4 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí 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 Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstne-
ra 2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Továr-
ní, Al-odlitky,smyčka NN“ (kabel NN - 50m) 
na pozemcích p. č. 2414/1, 6214/361, 2414/21 
a 4525/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.6 nájem části pozemku p. č. 4560/5 vodní 
plocha o výměře 20 m2 v lokalitě ul. Salašská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. Brno, 
Dřevařská 11, na dobu určitou – ode dne účin-
nosti smlouvy do dokončení stavby a násled-
ného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne 
vkladu práva věcného břemene do katastru ne-

movitostí, maximálně však na dobu 5 let, a ná-
jemné ve výši 13,20 Kč/m2 a rok, minimální 
výše nájemného činí 1.000 Kč/rok, za účelem 
umístění stavby „Rekonstrukce místní komu-
nikace ul. Salašská, Staré Město, 2. etapa“.

1.7 zřízení úplatného věcného břemene ve pro-
spěch města Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ00567884, na právo umístění 
stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. 
Salašská, Staré Město, 2. etapa“ na části pozem-
ku p. č. 4560/5 vodní o výměře 20 m2 v lokalitě 
ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví ČR, prá-
vo hospodařit s majetkem státu Povodí Mora-
vy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11.

Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění stavby „Rekonstrukce 
místní komunikace ul. Salašská, Staré Město, 
2. etapa“ – provedení stavby a její užívání, pro-
vádění údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem 
vstupovat a vjíždět na pozemek za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a v mezích a hranicích vypracovaného 
geometrického plánu, a to po celou dobu exi-
stence stavby.
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové splátky, a to v částce podle 
platných cenových předpisů – výnosovým způ-
sobem jako pětinásobek ročního užitku ve výši 
obvyklé ceny. Minimální výše jednorázové 
náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000 Kč + 
příslušná sazba DPH.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce akce „Rekonstrukce místní komunikace ul. 
Salašská, Staré Město, 2. etapa“ s dodavatelem 
SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

6.3 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní 
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle zápisu.

6.4 vnitřní směrnici S 01/2018 Zvláštní způsob 
určení platového tarifu některým zaměstnan-
cům – koordinátor VPP, dělník čištění města.

6.5 Knihovní řád Městské knihovny Sta-
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ré Město, p. o., Za Radnicí 1823, 686 03 Staré 
Město.

6.6 změnu provozní doby Městské knihovny 
během letních prázdnin.

Provozní doba červenec, srpen
Pondělí 09:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý Zavřeno
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Pátek 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – výkup sportov-
ního areálu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na pozemcích:

p. č. st. 1641 o výměře 428 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 1719
p. č. st. 2163 o výměře 230 m2, jehož součástí je 
stavba bez č. p., garáž 
p. č. st. 2164 o výměře 5 m2, jehož součástí je 
stavba bez č. p., obč. vybavenost
p. č. 2420/15 o výměře 7.344 m2 
p. č. 2420/20 o výměře 3.244 m2
p. č. 2420/22 o výměře 4.156 m2
p. č. 2420/28 o výměře 11 m2
p. č. 2420/29 o výměře 3 m2
p. č. 2420/41 o výměře 4.804 m2
p. č. 2120/42 o výměře 1.008 m2
p. č. 2420/68 o výměře 2.502 m2
p. č. 2420/69 o výměře 5.044 m2
p. č. 2420/70 o výměře 218 m2
p. č. 2420/73 o výměře 548 m2
p. č. 7231 o výměře 136 m2
p. č. 7232 o výměře 42 m2
p. č. 7233 o výměře 35 m2

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště, na lis-
tu vlastnickém č. 3894 pro obec Staré Město 
a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
– společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s., Pra-
ha 8-Jaktáře, Sokolovská 541/198, IČ 26221276, 
za cenu 19.200.000 Kč. 
Kupní cena je osvobozena od DPH.

schválit převod majetku – výkup:
– movitých věcí – vybavení (dle přílohy č. 1) 
za cenu 100.000 Kč + DPH v zákonné výši
– zahradního domku vč. baru na pozemku 
p. č. 2420/1
 za cenu 100.000 Kč, osvobozeno od DPH
– inženýrských sítí – rozvod vody vyjma vodo-
vodu pro hotel 
 – rozvod kanalizace vyjma kanalizace pro hotel 
za cenu 400.000 Kč, osvobozeno od DPH
– 50% podíl na vodovodní a kanalizační pří-
pojce
 za cenu 200.000 Kč, osvobozeno od DPH 
od vlastníka – společnosti SYNOT REAL 
ESTATE, k.s., Praha 8-Jaktáře, Sokolovská 
541/198, IČ 26221276.

Jedná se o sportovní areál s fotbalovými, teni-
sovými hřišti a volejbalovým hřištěm, se zá-
zemím tribun s šatnami, sociálním zařízením, 
garáží a mechanizací, objektem občerstvení 
a venkovními úpravami. 

uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci mezi 
společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., Praha 
8-Jaktáře, Sokolovská 541/198, IČ 26221276, 
(prodávající) a městem Staré Město, Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (kupují-
cí), dle návrhu.

uzavřít kupní smlouvu na movité věci mezi 
společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., Praha 
8-Jaktáře, Sokolovská 541/198, IČ 26221276, 
(prodávající) a městem Staré Město, Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, (kupují-
cí), dle návrhu.

3.1 schválit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýcho-
vy a pohybových aktivit v roce 2018“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2018“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2018“
Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města 
Staré Město
Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z pro-
středků města Staré Město
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město

3.2 pana ***, pana *** a pana *** na udělení 
Ceny města Starého Města v roce 2018.

3.8 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 
Město v individuální dotaci v roce 2018 žada-
telce:

B) Individuální dotace
 
Veronika Kaštánková 10.000 Kč
trvale bytem Trávník 2096, 686 03 Staré Město
účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kos-
týmů pro veřejná vystoupení

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 4/2018:
zvýšení příjmů ze 169 514 tis. Kč na 173 108 
tis. Kč 
zvýšení výdajů ze 183 712 tis. Kč na 204 709 tis. 
Kč
změnu financování ze 14 198 tis. Kč na 31 601 
tis. Kč.

5.7 schválit smlouvu o úvěru ve výši 
15.000.000 Kč uzavřenou mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů100, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 04 
Praha 4, IČ: 45244782, se čtvrtletními splátka-
mi a dobou splatnosti 10 let. 

6.1 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů stanovit 17 členů 
Zastupitelstva města Staré Město pro volební 
období 2018 – 2022. 

6.2 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění delegovat starostu pana Josefa Bazalu 
do správní rady nadačního fondu „Agentura 
pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační 
fond“.

6.7 schválit pravidla pro oceňování dlouhodo-
bé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovní-
ků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém 
Městě a formulář návrhu na nominaci pro 
oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 
a mládeží ve Starém Městě. Pravidla upravují 
postup pro navrhování, schvalování a udělová-
ní ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti 
volnočasových aktivit ve Starém Městě.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Salašská, Staré Město, 2. etapa“ - veřejná 
zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel SVS - CORRECT, spol. s r. 
o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141 
s nabídkovou cenou 2.378.444 Kč bez DPH, 
2.877.917 Kč vč. DPH.

5.6 o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné 
zakázky na služby „Výběr poskytovatele ban-
kovního úvěru za účelem odkoupení spor-
tovního areálu Širůch od spol. Synot Real 
Estate“. Nejvýhodnější nabídku předložila 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 
140 04 Praha 4, IČ: 45244782 s nabídkovou 
cenou 761.706,10 Kč (Tato cena je osvobozena 
od DPH).

IV. jmenovala

3.4 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), pana Mgr. Jana 
Zábranského, bytem Menclovice 223, 686 01 
Uherské Hradiště, ředitelem Základní školy, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, se sídlem Staré Město, Ko-
menského 1720, PSČ 686 03, IČ: 75022567, 
s účinností od 01.08.2018

3.5 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zá-
kona č.561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), paní Mgr. Kateřinu 
Pavlišovou, bytem Kopánky 1730, 686 03 Staré 
Město, ředitelkou Mateřské školy, Komenské-
ho 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, se sídlem Staré Město, 
Komenského 1721, PSČ 686 03, IČ 75022532, 
s účinností od 01.09.2018.

V. potvrzuje
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3.3 ve funkci ředitelky Mateřské školy, Rasti-
slavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace paní Mgr. Ive-
tu Poláškovou na další funkční období 6 let 
a ve funkci ředitelky Křesťanské mateřské ško-
ly, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace paní Mgr. Ví-
tězslavu Černou na další funkční období 6 let.

VI. souhlasí

3.6 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím peněžního daru 
ve výši 15.000 Kč pro Základní školu, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČ:75022567, od Hotel SYNOT, 
Nad Hřištěm 1891, 686 03 Staré Město, IČ: 
10092498. Dar je určen pro potřeby třídy 4.C.

3.7 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
7.000 Kč pro Základní školu, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
IČ: 75022567, od Yaro UH, s.r.o., Zamlýní 88, 
687 24 Uherský Ostroh, IČ: 29357110. Dar je 
určen na vybavení školní jídelny.

6.8 se zpracováním strategie rozvoje vyso-
korychlostního internetu a telekomunikací 
ve Starém Městě.

VII. vzala na vědomí

3.4 Zápis o průběhu konkursu na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Základní školy, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace ze dne 06.06.2018.

3.5 Zápis o průběhu konkursu na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Ko-
menského 1721, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace ze dne 
11.06.2018.

5.1 hospodaření města k 30.04.2018.

5.3 závěrečný účet mikroregionu Staroměst-
sko, dobrovolného svazku obcí pro regionální 
rozvoj mikroregionu, za rok 2017.

5.4 závěrečný účet Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy za rok 2017.

5.5 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
za rok 2017.

6.8 informace o vysokorychlostním internetu 
ve Starém Městě.

VIII. zrušila

1.5 pronájem části nemovitosti bez č. p. – ze-
mědělské stavby na pozemku p. č. st. 1845/6 
zast. plocha a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní ***, který byl schválen 
na 75. zasedání rady města dne 09.05.2018, 
pod bodem I./1.1, z důvodu jejího odstoupení 

od záměru nájmu.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 715/23 orná půda o výměře 60 m2 
v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vy-
budování parkovacích stání a jejich následné 
užívání, na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Tovární, Al-odlitky,smyčka NN“ (kabel NN 
- 50m) na pozemcích p. č. 2414/1, 6214/361, 
2414/21 a 4525/1 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

2. Hospodářsko-správnímu odboru ve spolu-
práci s tajemníkem

6.8 zajistit zpracování strategie rozvoje vy-
sokorychlostního internetu a telekomunikací 
ve Starém Městě. T: 31.12.2018

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

Event centrum ve Starém Městě se stalo součás-
tí projektu Rádia Rock Max, které dále spolupracu-
je se Salonem Dlouhovláska a Nadačním fondem 
Šance onkoláčkům. Pokud se rozhodnete ostříhat  
a přemýšlíte, že by Vaše vlasy mohly pomoci těm, kteří je 
potřebují, rádi uvítáme Vaši iniciativu.

Ve Starém Městě jsou určena sběrná místa, kde je možné 
vlasy po střihání odevzdat. A my na Event centru se už po-
staráme, aby se dostaly do těch správných rukou. 

Děkujeme za podporu kadeřnictví Janováčová Eva, ka-
deřnictví Jana Hulcká a kadeřnictví Taťána Úředníčková. 
Velké díky patří i Vám všem, kteří jste se rozhodli pomoci. 

Text a foto: SKC Staré Město

EVENT CENTRUM 
JE PARTNEREM PROJEKTU 

PRO ONKOLOGICKÉ 
PACIENTY
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V pondělí 11. 6. 2018 proběhla v krásném tanečním sále ZUŠ 
ve Starém Městě ukončená 1.ročníku tanečních kurzů pro dopělé. 
Dámy si navzájem předvedly nacvičené choreografie a navzájem 
se velmi obdivovaly. Velmi příjemnou atmosféru z předvedených 
choreografií jsme umocnily společnými fotografiemi a předáním 
potvrzením o účasti. 

Taneční a pohybovou aktivitou si dámy v prvním roce 
osvojily především správné držení a flexibilitu těla a zákla-
dy klasického baletu průpravou na podlaze a u tyče.  Nahléd-
nutím do základů „Port de bras“ si rozvinuly vznešenost, 
krásu ženského těla a zdravé sebevědomí.  Jsem moc ráda, 
že jsme si společně první ročník kurzu užily, zpříjemňova-
ly si volnočasovou aktivitu skvělou atmosférou a hlavně mě 
těší, že všechny členky prvního ročníku kurzu začátečníků 
a kurzu pokročilých,  jsou  odhodlány pokračovat i nadále.  
Těším se na Vás zase v září, Vaše Veronika.

Text a foto: Veronika Kaštánková

Druhý ročník dětského dne s mysliveckou tématikou uspořá-
dali členové Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě v so-
botu 9. 6. 2018 v prostorách Polního Mlýna. Pro děti bylo připra-
veno několik stanovišť, na nichž si mohly vyzkoušet své znalosti 
v poznávání zvěře, dřevin, dozvědět se něco o výcviku loveckých 
psů a jejich použití na poli i v lese. Chybět nemohla ani populár-
ní střelba ze vzduchovky nebo luku. Starší děti si mohly vyrobit 
ptačí budku, která byla opatřena jejich jménem a bude umístěna 
v honitbě ve Starém Městě. „Dětský den jsme letos organizova-
li podruhé. Jejím cílem je především ukázat dětem, že myslivost 
není jen o lovu zvěře, to je jen velmi, velmi nepatrná část celo-
ročního úsilí myslivců. Tím je především ochrana přírody, zvěře 
a podpora jejího přirozeného rozmnožování ve volné přírodě,“ 
řekl předseda mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě, Fran-
tišek Zbraněk. 

Text a foto: Aleš Korvas

KURZ BALETU VERONIKY KAŠTÁNKOVÉ

MYSLIVECKÝ DĚTSKÝ DEN PŘILÁKAL 
NĚKOLIK DESÍTEK DĚTÍ

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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FaronstSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

VÝZDOBA SKLENĚNÉHO PLÁŠTĚ 
KOSTELA SVATÉHO DUCHA VITRÁŽEMI

Od 1. června 2018 můžeme z nám. Velké Moravy sledovat, že 
skleněné výplně na jižní stěně kostela Sv. Ducha jsou pokryty 
stínící fólií. Na ní jsou představeny symboly sestoupení Ducha 
svatého do událostí Nového Zákona pohledem akademického 
malíře Jana Jemelky, který je zpracoval pro budoucí vitráž. Zde je 
detailní popis s vysvětlením symbolů od samotného autora:

KONCEPCE VÝZDOBY SKLENĚNÉHO 
PLÁŠTĚ KOSTELA SVATÉHO DUCHA
(AKADEMICKÝ MALÍŘ JAN JEMELKA)

Levá – severní strana – ponese motivy vyjevení Svatého Du-
cha ve Starém Zákoně. Zde bude ústředním motivem průchod 
Izraelitů Rudým mořem, při útěku z Egypta (radikální migrace, 
řečeno dnešním jazykem). 

Na jižní stěně jsou symboly sestoupení Ducha svatého na udá-
losti Nového Zákona. Jakýsi pomyslný střed dějů tvoří sestoupení 
Ducha svatého na apoštoly a Pannu Marii – Letnice. Motiv s ne-
ustálou aktuální potřebností.(Bez navštívení Duchem svatým ne-
jsme schopni dobré modlitby, dobré práce, ani dobrého jednání). 

VYSVĚTLENÍ SYMBOLIKY V EVANGELIÍCH 
A DALŠÍCH TEXTECH NOVÉHO ZÁKONA 

NAROZENÍ KRISTA
Při vstupu do chrámu – po pravé ruce – uvidíme ve skleněném 

plášti nahoře něžné motivy. Je to andělovo Zvěstování Panně Ma-
rii. Pod tímto motivem betlém, jesličky s Ježíškem, Pannou Ma-
rií a sv. Josefem, nad nimi svítí Hvězda. (Světlo, paprsek, anděl 
- symboly Ducha sv.)

KŘEST V JORDÁNU
Postava Krista, na něhož stéká z mušle v Janově ruce voda Jor-

dánu při křtu. Voda - jeden z dominantních symbolů Ducha sv
.

LETNICE – NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM
U velkého rudě prostřeného stolu se shromáždili apoštolové 

s Pannou Marií. Nad nimi trůní holubice, která na ně spouští 
proud světla. Nebem se valí spirála vichru, jazyky plamenů se 
rozdělily a spočinuly na každém z nich - naplnění Duchem sv.: 
„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr“ (Sk 
2,1-4). Vítr, oheň, holubice – ikonografie Ducha sv.

SMRT A VZKŘÍŠENÍ
Nahoře pokračuje vyobrazení smrti a vzkříšení Krista. Upro-

střed se nachází vrch Golgoty s kříži trestanců.  Vedle otvor 
prázdného hrobu, mandorla Krista Vzkříšeného – vítězného. Pod 
těmito výjevy – otevírající se hroby posledního soudu. Celá sku-
pina výjevů končí proudem vody a krve vytékající z rány v Kris-
tově boku. Proud spadá přes kruhovou hostii do kalicha utrpení. 

EUCHARISTIE
Chléb a víno, Tělo a Krev na prostřeném stole s okolo adorují-

cími anděly. Na konci celého pásu výjevů, u brány kněžiště (blíz-
ko oltáře a svatostánku) končí děj Nového Zákona eucharistický-
mi motivy, Kristova oběť pokračující v proměňování. 

ZJEVENÍ JANOVO NA PODNOŽÍ
Spojujícím motivem celé kompozice je v dolní části barvitý 

obraz ze Zjevení Janova(7, 9-15). Mluví o vyvolených, o mu-
čednících, kteří si své (bílé) roucho vyprali doběla v Beránkově 
krvi. Je to silný motiv zasluhující velkorysé vyobrazení. (Hlá-
síme se ke všem mučedníkům víry, včera i dnes). Zástupy ne-
končícího obětování se: všichni ponížení, ze všech ras, kmenů, 
národů a jazyků s palmovými ratolestmi v rukou (stále aktuální 
utrpení nevinných…svatých). 

Jan Jemelka, 2018

POŽEHNÁNÍ SVATÉHO OTCE PRO FARNOST

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE FOTOGRAFII
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Druhý červnový víkend byl pro Mladé hasiče ze Starého Měs-
ta a jejich vedoucí velmi náročný, protože patřil k jednomu z vr-
cholů letošní sezóny. V sobotu 9. 6. 2018 se totiž na stadionu TJ 
Jiskra v Otrokovicích konalo Krajské kolo hry Plamen. Celkem se 
sem sjelo dvanáct nejlepších týmů mladých hasičů kategorie star-
ších, po třech zástupcích z každého okresu, aby bojovali o postup 
na republikové kolo do Plzně.

Po slavnostním nástupu, složení slibů závodníků a rozhod-
čích byla soutěž zahájena Štafetou 400m CTIF. Zde naši mladí ha-
siči po menších problémech v obou pokusech obsadili 7. místo. 
Druhou disciplínou dne byla Štafeta 4x60m, kde se s časem 43,75 
sekund umístili na 5. místě. Dále následovala jedna z nejnároč-
nějších disciplín, kterou je Požární útok CTIF, kde družstvo za-
běhlo oba pokusy bez trestných bodů a ve výsledku si pak za čas 
53,43 sekund připsalo 3. místo. Druhou polovinu soutěžního 
dne otvírala Štafeta požárních dvojic, kde jsme bohužel zaostali 
necelé dvě sekundy za svým letošním maximem a s časem 57,23 
sekund obsadili nejhorší příčku ze soutěžního dne - 8. místo. 
Předposlední disciplínou náročného dne byl královský Požární 
útok Plamen, v jehož prvním pokusu mladí hasiči zaběhli čas 
22,72 sekund, což jim stačilo na 6. místo v této disciplíně. Po-
slední disciplínou byl Závod požárnické všestrannosti, kde obě 
hlídky prokázaly svou připravenost a s minimem trestných bodů, 
pouze ze střelby ze vzduchovky, obsadily dělené čtvrté místo spo-
lu s družstvem z nedalekých Míkovic. Po vyčerpávajícím progra-
mu se pak družstvo Mladých hasičů ze Starého Města umístilo 
na celkovém 4. místě. Pro úplnost, družstvo z Míkovic se umísti-

lo celkově na 6. místě, družstvo ze Šumic po problémech s požár-
ní stříkačkou na 12. místě.

Po náročném dnu následoval návrat domů, přestože soutěž-
ní víkend pro některé pokračoval i následující neděli 10. 6. 2018, 
kde mladé hasiče vystřídala soutěž dorostenců. Zde nám postou-
pilo celkem šest závodníku v kategoriích jednotlivců. Jako první 
na disciplínu 100m překážek vyběhli kluci, kde Tomáš Vanda ča-
sem 18,63 sekund odsadil 3. místo v kategorii staršího dorostu, 
Lukáš Motyčka časem 19,38 sekund obsadil 4. místo v kategorii 
mladšího dorostu a Matyáš Kubík časem 22,61 sekund z prvního 
pokusu místo 7. rovněž v kategorii mladšího dorostu. Celkově se 
pak po disciplíně Dvojboje a testech z požární ochrany umístili 
Tomáš Vanda na 3. místě a Lukáš Motyčka na 4. místě. Po zdra-
votních problémech obsadil Jiří Krys 11. místo a po zranění při 
druhém pokusu 100m překážek Matyáš Kubík 6. místo.

V kategorii mladších dorostenek spolu bojovaly Nikola Be-
nedíková a Eliška Kubíková. Zde si Nikola Benedíková vyběhala 
s časem 23,40 sekund 5. místo v disciplíně 100m překážek a s ča-
sem 22,42 sekund 6. místo v disciplíně Dvojboj. Eliška Kubíková 
pak obsadila na obou disciplínách druhé místo. Díky bezchyb-
ným testům se pak umístila Nikola Benedíková na celkovém 
5. místě a Eliška Kubíková na 2. místě.

Všem soutěžícím patří poděkování a gratulace k dosaženým 
výsledkům. Poděkování patří nejen vedoucím a trenérům, ale 
i našim sponzorům, bez kterých by již tak náročná příprava byla 
ještě náročnější a to: městu Starému Městu, firmě BT SERVIS, fir-
mě VTP Pelka s.r.o., Helen Doron – Dagmar Stodůlková, Nadace 
Synot a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI CELÝ VÍKEND
Sport STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Double!!! Klukům se po  loňském suveréním postupu 
z krajské soutěže podařil opět husarský kousek, kdy hned 
první sezónu v nejvyšší soutěži Zlínského kraje opět neo-
kusili hořkost porážky a s impozantním skóre 180 vstřele-
ných branek (nejvíce v celém kraji ve všech věkových kate-
goriích) a pouze 37 obdržených. Pouze dvakrát za sezónu 
s námi soupeř zvládl držet krok a doslova ubránil remízový 
výsledek. Od toho se taky odvíjí i to, že máme hned 3 hráče 

Fotbalová starší přípravka JISKRY Staré Město suverén-
ně ovládla obě soutěže, ve kterých v sezoně 2017/2018 pro-
háněla své soupeře. V okresním přeboru kluci neprohráli 
za celou sezónu jediné utkání a v okresní soutěži prohrá-
li až poslední utkání, které z důvodu účasti většiny hráčů 
na  dvou paralelně hraných turnajích odehráli hráči nižší 
věkové kategorie. Do  jednotlivých utkání naskočilo více 
než 30 hráčů, kteří se pod taktovkou trenérů Tomáše Fic-
ka, Bronislava Chramcova a Marka Matouška snažili svého 
soupeře přehrát především kombinační hrou už od bran-
káře.

Na úspěchu se podíleli:
Bartoš Dominik, Blahynka Sebastian, Dvorský Ladislav, 

Chlachula Michal, Chramcov Radek, Kalina Adam, Kaštá-
nek Adam, Kolář Lukáš, Koutník Tobiáš, Kunert Prokop, 
Lapčík Adam, Martinek Jonáš, Matoušek Petr, Měrka Ši-
mon, Novomestský Vojta, Pavlica Ladislav, Petřík Adam, 
Přikryl Adam, Runták Adam, Slováček Richard, Sonntag 

v TOP 10 nejlepších střelců soutěže. Jednoznačně nejlepší 
střelec soutěže se 60 brankami je Ondřej Zelený, 31 branek 
vstřelil Lukáš Kunovjánek a 20 branek náš kapitán Tadeáš 
Peška. Klukům patří velké poděkování za už dvouleté kra-
lování a reprezentaci Starého Města v našem kraji. Ale jak 
už jsem psal loni, je to pouze začátek jejich fotbalové py-
ramidy a  ještě nás čeká dlouhá cesta a spousta práce, aby 
z kluků vyrostli staroměstští Rosičtí a Nedvědové. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA JISKRY ZÍSKALA DOUBLE!

JISKRA STARÉ MĚSTO KRÁLEM 
ZLÍNSKÉHO KRAJE V KATEGORII MLADŠÍCH 

SportSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Zleva nahoře: Horák Filip, Ondřej Zelený, Matyáš Ficek, Petr Titz, Jakub Hájek, Lukáš Kunovjánek, Jindřich Trvaj, Voj-
těch Frýbort, Roman Abrhám-trenér, Roman Čech-asistent trenéra, František Bačák  
Zleva dole: David Vyskočil, Jakub Obdržálek, Tadeáš Peška, Filip Mach, Jaroslav Vojáček, Adrian Jurkovič, 
Marek Popelka

Pavel, Škrabal David, Šmíd Darek, Šmíd Dominik, Špatný 
David, Štípa Matěj, Tomaštík Martin, Tuček Sebastian, Vá-
vra Tomáš, Vávra Vojta, Vojáček Jarda, Vybíral Tomáš, Vy-
skočil David, Zemek Honza, Žák Filip.

Text a foto: Jiskra Staré Město
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ZŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY

A co? No přece titul Ekoškola, který se podařilo již potřetí 
ZŠ Staré Město obhájit. V pátek 27. dubna na naši školu přijeli 
pracovníci vyslaní vzdělávacím centrem Tereza, aby zkontrolo-
vali činnost a práci Ekotýmáků za poslední dva roky. Skupinka 
vybraných zástupců Ekotýmu školy se auditorům plně věno-
vala celý den. Provedli je po škole, seznámili je s proběhlými 
akcemi a systémem fungování našeho Ekotýmu. Byl to nároč-

Očima Barbory Broklové:
Zatímco v pondělí 7. května 2018 žáci ZŠ Staré Město usedali 

se zvoněním do lavic, 43 zájemců o pětidenní zájezd do Anglie 
hledalo své místo v autobusu, kde jsme měli strávit následujících 
téměř 24 hodin. 

Cesta byla dlouhá, vedla přes Německo, Belgii, Francii a La-
manšský průliv. Přes něj nás převezl trajekt, na jehož palubě jsme 
pozorovali brzký východ slunce. Okolo sedmé hodiny ranní jsme 
vyjížděli z lodi a rovnou jsme se řadili do levého jízdního pruhu. 
Projeli jsme anglickým venkovem, kde jsme se kochali rozsáhlý-
mi pastvinami a útulně vyhlížejícími domky. 

Brzy jsme už vystupovali v Brightonu, ve městě, které se sta-
lo první velkou zastávkou našeho putování. První kroky vedly 
do obrovského akvária Sea Life, později do centra města a na-
konec jsme mohli rozložit deky na kamenné pláži u Atlantského 
oceánu a načerpat síly na cestu do Londýna. Večer po rozřaze-
ní do pokojů v našem londýnském hotelu jsme ulehli unavení 
do postelí. 

Další den ráno jsme vyjeli autobusem do středu Londýna. 
Po svých jsme nejprve vyrazili k Buckinghamskému paláci zhléd-
nout výměnu stráží. Dále jsme zamířili k National Gallery, kde 
jsme mohli projít některé z mnoha pokojů s obrazy malířů z celé-
ho světa. Přes náměstí Picadelly a čínskou čtvrť Soho jsme se po-

Dne 16. května se čtyři žáci II. stupně ZŠ Staré Město zúčast-
nili krajského kola v SUDOKU na ZŠ Unesco. Bojovali  v katego-
riích A (6. – 7. ročník) a B (8. -  9. ročník).

Do krajského kola postoupili úspěšní řešitelé školy: v mladší 
kategorii – Romana Běhávková a Michal Kozumplík, ve starší ka-
tegorii – Veronika Zvardoňová a Stanislav Foltýnek.

Tentokrát ne cvičně, ale naostro na postupové okresní soutěži Hlídek 
mladých zdravotníků v Uherském Hradišti. Nejdříve na řadu přišly naše 
vědomosti o lidském těle, poskytování první pomoci a historii Červené-
ho kříže, vše prověřeno testy. Dařilo se nám. Ztráta jednoho bodu díky 
mylně pochopené otázce nám tolik nevadila. Následovaly dva zásahy. 
V prvním případě se při opravě domu zřítilo lešení se třemi řemeslníky. 
Jeden křičel bolestí, protože si zlomil kosti bérce. Druhý zraněný si stě-
žoval na nehybnost dolních končetin a třetí byl v bezvědomí se zástavou, 
vytékající krví z ucha a předpokládaným mozkolebečním poraněním. 
Až na malé chybky jsme všechno zvládli dobře. Podruhé jsme zasaho-
vali v Jabloňové ulici, kde se dva lidé pokoušeli zbourat malou kůlnu. 

ný den, ale vyplatil se. Zástupcům Terezy se na naší škole vel-
mi líbilo a ocenili práci celého Ekotýmu a potažmo celé školy. 
Na základě toho jsme titul Ekoškola obhájili na další tři roky. 
Touto cestou bych chtěla všem Ekotýmákům, vedení školy, pe-
dagogickému sboru, ekohlídkám i správním zaměstnancům moc 
poděkovat za jejich práci a pomoc.

Hájková Renata

malu ubírali k parlamentu. Big Ben, zvon umístěný v jedné z věží 
budovy, pro nás byl ale zahalen v lešení. To nám však vynahradila 
plavba lodí po Temži a projížďka London Eye. Právě z nich máme 
ty nejkrásnější fotky s výhledem na celé město. 

Naším posledním dnem plným poznávání krás Anglie byl 
čtvrtek. Metro nás odvezlo do centra. Zastavili jsme se v příro-
dovědném a technickém muzeu, dokoupili poslední suvenýry. 
Pak jsme se prošli krásně zeleným Hyde Parkem a brzy jsme se 
všichni rozutekli po Oxford Street, šest kilometrů dlouhé ulici 
posázené desítkami různých obchodů. 

Zpět do Francie jsme cestovali Eurotunelem. Cesta domů 
nám rychle utíkala, každý si ji krátil jinak, někdo četl, jiný po-
slouchal písničky nebo z plných plic zpíval. 

Na závěr bych chtěla poděkovat oběma řidičům za to, že nás 
bezpečně dopravili tam i zpět, paní průvodkyni za vyčerpávající 
výklad a hlavně paním učitelkám Weinbergerové a Mikulíkové, 
protože všichni víme, že zorganizovat takový výlet a zachovat si 
s námi zdravé nervy, vůbec nebylo jednoduché. 

Výlet byl krásný, poznávali jsme Londýn, který jsme dosud 
znali jen z filmů. Ne jeden z nás si toto krásné město zamiloval 
a díky vydařenému slunečnému a teplému počasí to platilo dvoj-
násob. 

V mladší kategorii se Michal Kozumplík umístil na 2. místě 
a Romana Běhávková na pěkném 3. místě. Starší kategorii se ne-
dařilo. Nevadí, snad se to vydaří příště.

Všem řešitelům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.

Stanislav Foltýnek, VIII. D

Zavalila je, jednomu člověku zlomila stehenní kost a způsobila rozsáh-
lou ránu na levé horní končetině. Druhému se do ruky zapíchl velký 
hřebík a padající trámy ho povrchově poranily na hlavě. Zásah se nám 
povedl velmi dobře. Byli jsme hodnoceni nejvyšší známkou. Transport 
a obvazová technika nám šla také skvěle a předčili jsme i další soutěžící. 
V konečném součtu bodů nám pár bodů chybělo. Na postup to tentokrát 
nestačilo. Skončili jsme druzí a třetí. Přesto to bylo příjemně strávené 
odpoledne plné adrenalinu, na který se vždycky těšíme. Našim kolegům 
z Komně upřímně přejeme, aby se jim v krajském kole dařilo a odjížděli 
ze Znojma stejně spokojení jako z Uherského Hradiště.

Ing. Petra Šáchová

MÁME TO…!

ENGLAND LONDON AND BRIGHTON 2018

SUDOKU

ZDRAVOTNÍCI ZŠ STARÉ MĚSTO SOUTĚŽILI



Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

19

Jako velmi úspěšnou mohou hodnotit letošní sezónu tanečni-
ce ze Základní umělecké školy Uherské Hradiště – pobočky Staré 
Město. V dubnu žákyně tanečního oboru ZUŠky ze třídy Jarmily 
Krystoňové již popáté reprezentovaly naše město na  Celostátní 
soutěži v klasickém tanci – Pardubické Arabesce. Z Pardubic si 
namísto perníkového srdce přivezly 1. místo za choreografii Trio 
přítelkyň z baletu Spící krasavice. Oceněny byly žákyně Ludmila 
Gieslová, Aneta Tomková a Dominika Marková, Dominika Mar-
ková nadto získala 4. místo a Čestné uznání za variaci Harleky-
niada. 

Soutěže se zúčastnily i  mladší baletky a  se ctí obsadily 8.  – 
13. místo: Emílie Pospíchalová, Eliška Mikušová, Ema Hlavsová, 
Marie Hofmanová a Justina Jurásková se ve východních Čechách 
představily v  choreografiích Pipi, Svanilda, Alenka v  říši divů 
a Mazurka. 

O svých kvalitách přesvědčil taneční obor také v regionálních 
soutěžích. V krajském kole, které proběhlo v Bojkovicích, nezů-

Školní rok se blíží ke svému závěru a s tím jsou spojeny i závě-
rečné programy žáků ZUŠ, pobočka Staré Město. V úterý 15. květ-
na připravily učitelky a žákyně tanečního oboru pro rodiče i ši-

staly stupně vítězů osamocené: 1. cenu, Zlaté pásmo s návrhem 
na postup, získala choreografie vyučující Jitky Adamíkové s poe-
tickým názvem S láskou Anna Frank. Další dvě stříbra a ocenění 
za čistotu a provedení klasické taneční techniky získala taneční 
díla Mořské vlnky a  Tajemství staré truhly v  uměleckém pojetí 
Jarmily Krystoňové. 

V Uherském Hradišti se na začátku září již tradicí stalo ta-
neční vystoupení v nezvyklém prostředí – na střešní kopuli Kina 
Hvězda při příležitosti slavnostního zahájení nové sezóny oper 
a baletů. Letos se filmový svět prolnul naopak s prostředím při-
rozeným spíše pro taneční boty a baletní piškoty. Celoroční dril 
a vyšperkovávání jednotlivých choreografií tak završil květnový 
Taneční večer s podtitulem „V kině“ ve vyprodaném Klubu kul-
tury, kde umění staroměstských a kunovických baletek podtrhly 
obrazy z filmů promítané na plátně. 

Marika Blažková 

rokou veřejnost závěrečné představení na Klubu 
kultury v Uherském Hradišti. Taneční večer s ná-
zvem „V kině“ potěšil úplně každého. Na jevišti se 
odvíjel pestrý program od úsměvných vystoupení 
malých baletek až po  profesionální výkony do-
spělých. Nádherná choreografie spojená s filmo-
vou muzikou zaujala každého diváka. Odměnou 
za jejich úsilí při nácviku a samotném představe-
ní byl bouřlivý potlesk z hlediště. 

„Je neuvěřitelné kolik emocí a citu se dá vyjá-
dřit tancem bez jediného slova. Gratulace všem 
účinkujícím a jejich špičkovým vyučujícím a pře-
devším blahopřeji letošním úspěšným absolvent-
kám tanečního oboru, jmenovitě absolventkám 
prvního stupně, kterými jsou Karolína Čapko-
vá, Barbora Vaňková, Sára Zapletalova, Viktorie 
Zapletalová,  Eliška Kubíková, Eliška Vránová, 
Aneta Hájková a  absolventky druhého stupně 
Ludmila Gieslová, Dominika Marková, Natálie 

Khazalová, Aneta Tomková a Adéla Vodičková.
Text: Martin Zábranský, Foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÉ BALETKY 
OKOUZLILY UMĚNÍM PARDUBICE I HRADIŠTĚ 

TANEČNÍ OBOR ZUŠ 
SE OPĚT BLÝSKL NÁDHERNÝM PROGRAMEM
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Blíží se konec školního roku a my 
v Křesťanské mateřské škole jsme se roz-
hodli si ještě pořádně užít s kamarády, kte-
ří nám odejdou do ZŠ.

První výlet jsme podnikli do strážnic-
kého skanzenu. Děti poznávaly, jak lidé 
žili dříve, jak bydleli, jaká chovali zvířata, 

 Co spojuje Staré Město a Horní Moš-
těnici v Olomouckém kraji? Je to vzájem-
ná součinnost Střední školy Euroinstitut 
pod vedením pana ředitele Mgr. Michal 
Müllera a Společensko kulturního centra 
v čele s panem ředitelem Bc. Romanem 
Janíkem. Obě organizace započaly spolu-
práci v roce 2017.

Požádali jsme pana Mgr. Milana Sla-
měníka, zástupce ředitele Střední školy, 
aby nám poskytl bližší informace k tomuto 
projektu.

„Střední škola Euroinstitut v Olo-
mouckém kraji je škola zaměřená na vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Je tedy zřízena primárně pro 
žáky se zdravotním postižením, mentál-
ním i smyslovým postižením. Jejími žáky 
nejsou děti, ale široké věkové spektrum 
od mladých lidí po žáky ve středním věku. 
Naprostou většinu žáků tvoří klienti do-

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V KMŠ

EVENT CENTRUM SPOLUPRACUJE S EUROINSTITUTEM
movů pro osoby se zdravotním postiže-
ním nebo domovů se zvláštním režimem.

Jedním z oborů vzdělání, který škola 
nabízí,  je studijní obor Provozní služby, 
který je zaměřen na úklid a výpomoc. 
Součástí studia tohoto oboru jsou i od-
borné praxe, realizované mimo domovská 
zařízení žáků v běžném sociálním prostře-
dí,“ doplňuje Milan Slaměník.

Pro představu, jak probíhá praxe žáků  
ve společensko-kulturním centru pan 
Slaměník dodává: „Pravidelně jedenkrát 
za čtrnáct dnů, vždy ve čtvrtek dopoledne 
od 9,00 do 11,00 hodin a dále odpoledne 
od 13,00 do 15,00 hodin čekají na žáky 
připravené prostory, kde mohou pod ve-
dením učitele odborného výcviku pro-
vádět odbornou praxi. Jedná se zejména 
o tyto činnosti: zametání a mytí podlah, 
úklid sociálních zařízení, mytí toalet, pi-
soárů, umyvadel, mytí stolů, židlí, atp.  

K práci používají žáci vlastní čistící pro-
středky, včetně pracovních nástrojů a vy-
bavení k úklidu; tyto věci mají uložené 
ve vlastní úklidové místnosti.“ 

Nakonec dodává: „Smyslem těchto 
praxí není jen nácvik profesních doved-
ností, ale též odbourání ostychu z nezná-
mého prostředí a přirozená socializace 
žáků. Je potěšitelné, že se žáci na praxi 
v tomto zařízení velice těší, rádi tam jezdí, 
jistě také díky vlídnému a vstřícnému pří-
stupu pracovníků společensko-kulturního 
centra k nim samotným.“

Tato ukázka vzájemné kooperace do-
kazuje, jak důležitý význam má proces 
integrace osob se zdravotním postižením 
do běžného života ve společnosti. Přejeme 
všem žákům úspěšné vkročení do profes-
ního života.

Knedlová Lucie, DiS.
Event centrum Staré Město

jaké používali nástroje...
A že nám počasí vyšlo, přijeli jsme plní 

zážitků.
Ke Dni dětí jsme zhlédli pohádku 

v Sokolovně v Uh. Hradišti  - O Šikulovi 
a v MŠ si zasoutěžili o bonbony. Poslední 
tečkou byl zmrzlinový pohár.

Ale ještě samozřejmě nekončíme. Čeká 
nás další výlet, tentokrát do Buchlovic 
s prohlídkou zámku a pohádkou, Svato-
jánská noc a Rozloučení s předškoláky, 
kteří jdou do školy. 

To abychom měli na co vzpomínat.
KMŠ St. Město
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Letos poprvé jsem si dovolila naši tradiční závěrečnou vý-
tvarnou výstavu ZUŠ Staré Město probíhající ve  Staroměstské 
knihovně nazvat příznačně Absolventi.

Výtvarný obor ve Starém Městě se nám po dobu mého uči-
telského působení na Zušce pěkně rozrostl, máme 72 žáků. A jak 
roky běží, dochází doba, kdy I. stupeň výtvarného studia úspěšně 
ukončuje čím dál tím víc žáků. Těší mě, že každý rok máme ale-
spoň jednoho žáka, který se rozhodne pokračovat ve výtvarném 
studiu na hradišťské „UMPRUMCE“, no a ti zbylí  většinou dále 
pokračují ve studiu II. stupně na Zušce. Takže letos můžete zhléd-
nout závěrečné práce letošních 5  absolventů I. stupně: Anežky 

Berkové, Marie Macháčkové, Kláry Přikrylové, Filipa Huňky, ti 
vystavují své akrylové  malby na plátně a keramiku Jana Zajíce. 
Výstavu doplňují také jejich výtvarné práce z průběhu roku, no 
a  samozřejmě jsem si ji dovolila doplnit ji i  výtvarnem svých 
ostatních žáků, aby byla opět trochu rozmanitější. Jinak souběžně 
probíhají výstavy staroměstských žáků výtvarného oboru v Ga-
lerii Slováckého muzea a  v  Optikcentru v  Uherském Hradišti. 
Takže se dá říci, že máme za sebou výstavami nabitý a doufám,  
že i úspěšný školní rok.

Text: Jana Bouzkov, Foto: Aleš Korvas

ABSOLVENTI VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ 
VYSTAVOVALI V KNIHOVNĚ
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Dne 7. 7. 2018 vzpomeneme 25 let od doby, kdy 
nás navždy opustila naše maminka a babička paní 
Františka Hubáčková.
S láskou vzpomíná dcera Věra s rodinou

Dne 4. června uplynuly dva roky od smrti naší milé 
dcery Petry Venhudové rozené Ondrové. Stále s lás-
kou vzpomínají rodiče Jan a Marie Ondrovi, dcera 
Kateřina s rodinou a sestra Pavlína s rodinou.

Dne 11. června jsme vzpomněli první výročí úmrtí 
pana Jaroslava Trucly ze Starého Města. 
Vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 9. 7. 2018.
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722 157 229 jan@akrosak.cz akrosak.cz

Máte právní problém?

Potřebujete právní pomoc?

Rád si s Vámi sjednám schůzku ve své kanceláři, kde 

vše probereme a nalezneme nejvhodnější řešení.

Všehrdova 487, Uherské Hradiště 

Nabízím právní zastoupení:
- v soudních řízeních, sporech, žalobách atp.

- při obhajobě v trestním řízení
- při vymáhání pohledávek
- při převodu nemovitostí

- a v mnoha dalších kauzách
- při přípravě a revizi smluv, vč. advokátní úschovy

✔ 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

Provoz koupaliště ve Starém Městě

Kapacita: 
700 osob

Provoz: 
červen, září 

po - pá  14:00 - 19:00 hod.

so - ne  10:00 - 19:00 hod.

červenec, srpen 

10:00 - 20:00 hod.

Vstupné:

 
děti do tří let, osoby ZTP zdarma 
dospělí:  

celodenní 40,- Kč 
po 18. Hodině 20,- Kč

 
mládež do 15 let, studenti: 

celodenní 20,- Kč 
po 18. hodině 10,- Kč

 
důchodci: 

celodenní 20,- Kč 
po 18. hodině 10,- Kč
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