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Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych vás informoval o aktivitách, které v sou-

časné době připravuje rada města.

Je tomu několik týdnů, kdy jsme společnosti Synot Real 
Estate pana senátora Ivo Valenty nabídli výkup celého spor-
tovního areálu Širůch, mimo hotel Synot. Jak někteří víte, 
bývalý areál Jiskry Staré Město, následně po její delimitaci 
v devadesátých letech minulého století, postupem času pře-
šel pod tuto společnost, která jej provozuje, udržuje a ob-
novuje. Skupina SYNOT se již aktivně nezabývá sportovní 
činností, nicméně sport dlouhodobě podporuje.

Před patnácti lety byla ve Starém Městě opět obnovena 
činnost nové fotbalové Jiskry Staré Město, která díky pod-
poře společnosti COLORLAK, a.s. začala velmi kvalitně 
pracovat s žáky a mládeží. Vzhledem k tomu, že pro město 
je výchova mládeže ke sportu prioritní, nabízí se, aby měs-
to Staré Město areál Širůch získalo do svého vlastnictví, 
a mohlo tak podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže. 

SPORTOVNÍ AREÁL ŠIRŮCH
Jak dobře víte, město v současné době provozuje koupaliště, 
sportovní halu, SKC (sokolovnu) a areál Rybníček. Pokud 
sledujete situaci, tak k převodu sportovišť a sportovních 
areálů na města a obce dochází i v jiných částech České 
republiky. Důvod je prostý, sportovní oddíly nedokážou 
svůj majetek obhospodařovat, udržovat a modernizovat. 
V mnoha případech dochází k tak zvanému vybydlení a za-
dlužení sportovních organizací. To není případ ve Starém 
Městě. Věříme, že získání sportoviště městem je rozumná 
a správná cesta. Rada města v současné době připravuje 
zajištění finančních prostředků na výkup areálu pomocí 
úvěru. Čeká nás intenzivní jednání o ceně tak, abychom 
na červnovém zasedání zastupitelstva mohli projednat 
a případně schválit výkup fotbalového areálu Širůch ve Sta-
rém Městě. Máme zájem o výkup travnatého hřiště, tribuny, 
prádelny, umělé travnaté plochy, osvětlení, tenisových kur-
tů a všech ostatních budov a příslušenství včetně pozemků. 
Konečná cena k dnešnímu dni nebyla dosud stanovena.

Josef Bazala
starosta
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Pietní akt uctění památky všem obětem II. světové války vyšel 
ve Starém Městě přesně na den, kdy bylo Staré Město osvobozeno 
od nacistické okupace Rudou armádou. Slavnostního položení 
věnců a květin se s železnou pravidelností zúčastňují představite-
lé Sokola, staroměstští skauti, členové Orla, zástupci politických 
stran ve Starém Městě a pochopitelně také představitelé města, 
starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský. V pondě-
lí 30. dubna se v 16 hodin sešly u památníků obětem II. světové 
války na Hradišťské ulici na čtyři desítky vzpomínajících.  U po-
mníku skauti drželi po celou dobu pietního aktu čestnou stráž.

Po přednesu básně žačky Základní školy ve Starém Městě Va-
lentíny Cíchové  se ujal mikrofonu starosta města, Josef Baza-

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o plánu, alespoň částečného vyřešení 

nedostatečné dopravní situace v okolí vlakového nádraží.  Vzhle-
dem k nedostatku parkovacích míst u nádraží, jednají zástupci 
města intenzivně se zástupci ČD o pronájmu zpevněné plochy, 
která se nachází v těsné blízkosti nádraží, a to konkrétně u pří-
jezdové cesty ke společnosti COLORLAK, a. s.  Jedná se o zpev-
něnou plochu, která dříve sloužila jako skladovací prostor pro 

KLADENÍ VĚNCŮ OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

la. Ten všem přítomným poděkoval za to, že přišli vzpomenout 
na ty, kteří položili život, abychom my dnes mohli žít v míru. 

Dříve než ale představitelé města a členky Sokola přijeli k pa-
mátníku na Hradišťské ulici, vzdali hold padlým členům Sokola. 
Ti mají památník u budovy Společenského a kulturního centra 
ve Starém Městě. 

Po skončení piety se ještě Josef Bazala a Martin Zábranský 
společně s několika členy zastupitelstva přesunuli k památníku 
Na Potmělučce. Jen několik hodin před osvobozením Starého 
Města zde bylo nacisty popraveno pět mužů ze Starého Města. 
Jako vzpomínku na tuto tragédii zde nechalo v minulých letech 
město vysázet stromy.

Text a foto: Aleš Korvas

SŽDC, a nachází za ocelovým plotem v ulici Nádražní. Ve velmi 
krátké době bychom tak mohli nabídnout motoristům a cestují-
cím prostory k parkování, které pojmou asi 40 osobních vozidel. 
Rada města již schválila nájemní smlouvu s ČD. Věřím, že v krát-
ké době zahájíme terénní úpravy, které povedou k částečnému 
vyřešení dopravní situace. 

Josef Bazala, starosta 
mapový podklad: www.maps.google.com



Další možnost sportovního vyžití mají k dispozici občané 
Starého Města. Vedle budovy sportovní haly u druhého stupně 
základní školy bylo uvedeno do provozu sportoviště, které bylo 
dostavěno na konci loňského roku. Víceúčelové hřiště s tartano-
vým povrchem nabízí kromě hřišť pro basketbal také hřiště pro 
malou kopanou nebo florbal. 

„Sportoviště bude sloužit pro potřeby Základní školy ve Sta-
rém Městě během dne. Od čtrnácti hodin je ale k dispozici také 
veřejnosti, která jej může využívat až do osmé hodiny večerní, 
kdy bude správcem uzavřena,“ uvedla starosta Starého Města, Jo-
sef Bazala.

Vybudováním víceúčelového hřiště došlo k využití pozemku, 
který před mnoha lety sloužil jako antukové hřiště. Celou řadu let 
již ale bylo pouze zarostené plevelem a svému původnímu účelu 
nesloužilo. V posledních dvou letech se jedná o druhé sportovi- ště, které bylo staroměstskými zastupiteli schváleno a dokonče-

no. Nejinak to bude i v následujících měsících. V prostoru hřiště 
u ulice Michalská je momentálně realizována rekonstrukce stá-
vajícího hřiště. Uprostřed bude opět multifunkční sportoviště 
a po jeho obvodu bude vybudována dráha pro kolečkové brus-
laře. Otevření víceúčelového sportovního areálu na Michlaské se 
předpokládá na konec června letošního roku.

„Rekonstrukce všech hřišť, čili umělé trávy na Rybníčku, spor-
toviště u základní školy a sportoviště na Michalské si vyžádala 
investici z městského rozpočtu ve výši ve výši 9 milionů korun. 
Další prostředky jsme získali prostřednictvím dotací z Evropské 
unie. Podstatně se tím ale navýšila kapacita sportovišť provozo-
vaných přímo Starým Městem. Cítili jsme, že kvalitních prostorů 
pro veřejné využití sportovních areálů ve Starém Městě moc není. 
Jsem opravdu rád, že schvalování podobných projektů probíhá 
na zasedání zastupitelstva vesměs bez problémů,“ dodal Josef Ba-
zala.

Text a foto: Aleš Korvas
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NOVÉ SPORTOVIŠTĚ U ZŠ JE OFICIÁLNĚ OTEVŘENO
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Nová publikace SLOVANÉ – STOPY PŘEDKŮ. O MORAVĚ 
V 6. – 10. STOLETÍ, z pera archeologa doc. Luďka Galušky byla 
slavnostně pokřtěna v prostorách Jezuitského sklepa ve Starém 
Městě. Reprezentační prostory dodaly již tak slavnostnímu aktu 
navíc ještě puncu výjimečnosti. Křtu se kromě bezmála dvou sto-
vek návštěvníků z řad veřejnosti zúčastnili také pozvaní hosté, 
z nichž někteří byli i kmotry knihy. Hejtman Jiří Čunek, olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, generální ředitel Moravské-
ho zemského muzea Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. nebo starosta Sta-
rého Města, pan Josef Bazala, si tak mohli „přiťuknout s knihou“, 
která poprvé spatřila světlo světa.
Dle slov autora, doc. Luďka Galušky, je kniha napsána tak, aby 

v ní nejen odborná, ale 
i laická veřejnost našla, co 
hledá.
 „Pevně doufám a věřím, 
že si kniha najde cestu 
i do domovů laické veřej-
nosti, to bych si opravdu 
moc přál,“ řekl Luděk Ga-
luška.
Celým večerem provázel 
Galuškův dlouholetý ka-
marád PaeDr. Jiří Jilík.

Text a foto: Aleš Korvas

LUDĚK GALUŠKA KŘTIL VE STARÉM MĚSTĚ KNIHU
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Již potřetí se do projektu 
Ukliďme si Česko zapojilo Staré 
Město. Některé spolky přiložily 
ruku k dílu a jejich členové vy-
razili do ulic a katastru Starého 
Města, aby posbírali odpadky, 
které se během roku ve Starém 
Městě vyskytly. Akci organizo-
valo Centrum ekologické vý-
chovy Žabka při SVČ Klubko 
pod záštitou města Staré Měs-
to.  Kromě členek Sokola, čle-
nů Orla nebo staroměstských 
myslivců, kteří jsou pravidel-
nými účastníky úklidové akce, 
se do projektu každoročně za-
pojuje Základní škola, Střední 
odborná škola a Gymnázium 
Staré Město a široká veřejnost.

„Předem jsou určena místa 
setkání, kde se všichni zájemci potkají a kde je jim také určen 
úsek, který se musí vyčistit od odpadu. Od nás dostanou ruka-
vice a pytle, do nichž odpadky sbírají. Po vyčištění daného úseku 
se pytle shromáždí na svozových místech, odkud jsou odvezeny 
k recyklaci do sběrného dvora,“ řekla vedoucí CEV Žabka SVČ 

Vážení přátelé, 
opět po roce Vás 2. - 3. června 2018 rád uvítám na náměstí 

Velké Moravy ve Starém Městě při příležitosti pořádání výstavy 
Zahrada Moravy, která má u nás dlouholetou tradici. I pro letošní 
rok je hlavním pořadatelem Sportovní a kulturní centrum, pří-
spěvková organizace a město Staré Město. A co Vás na 23. roční-
ku výstavy Zahrada Moravy čeká?  

Obdivovatelé koní a fanoušci jezdeckého sportu se mohou těšit 
na dvoudenní program, ve kterém se v areálu SOŠ a Gymnázia 
ve Starém Městě uskuteční jezdecké soutěže a výstava chladno-
krevných koní. 

Sobotní odpoledne začne na náměstí Velké Moravy farmář-
skými trhy, ukázkami drobnochovu a výstavou zemědělské tech-
niky. V programu se představí dechová muzika Staroměstská 
kapela s kapelníkem Petrem Luběnou a večerním vyvrcholením 
pak bude atraktivní regionální soutěž „O nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku“ s doprovodem cimbálové muziky Bálešá-
ci. Organizátorem soutěže je Soubor písní a tanců Dolina. Vítěz 
soutěže, kromě přímého postupu do strážnického finále, získá le-

Klubko, Markéta Varmužová.
Letos 163 účastníků nasbíralo 860 kg objemného odpadu. 

„Všem, kteří se podíleli na úklidu našeho Starého Města v rámci 
oslav Dne Země, děkujeme za pomoc,“ dodala Varmužová.

Text a foto: Aleš Korvas

tos poprvé putovní bronzovou cenu „slováckého verbíře“, kterou 
pro tuto příležitost pořídilo město Staré Město. Každý rok pak 
bude jméno vítěze vyryto na podstavci ceny. Hostem soutěžního 
večera bude letos folklorní soubor Míkovjan s cimbálovou muzi-
kou Litera a z domácích se vám představí mužský pěvecký sbor 
Staroměští mládenci. 

Neděle je určena především rodičům a dětem, kteří se mohou 
těšit na Staroměstský den dětí. Na náměstí budou připraveny na-
fukovací atrakce, trampolíny, bublinové workshopy nebo ukázky 
žonglování. Jako každý rok si kulturní komise pro Vás připravila 
prezentaci domácích spolků a Středisko volného času Klubko hry 
pro děti s farmářskou tématikou. Pro dobrou náladu vám v sobo-
tu večer bude vyhrávat CM Bálešáci a v neděli odpoledne country 
kapela Štrůdl.  

Chtěl bych poděkovat Zlínskému kraji a všem podporovate-
lům, sponzorům, kteří přispěli na tuto tradiční výstavu a orga-
nizátorům za její přípravu. Věřím a doufám, že nám bude přát 
počasí a společně prožijeme krásné a příjemné chvíle. 

Josef Bazala, starosta

STAROMĚSTSKÝ DEN ZEMĚ JIŽ POTŘETÍ

POZVÁNKA STAROSTY NA ZAHRADU MORAVY



Druhá květnová sobota patřila letos ve Starém Městě již devá-
tému ročníku tradičního koštu vína, který pořádá staroměstský 
spolek Klub přátel vína. Letošní ročník nabídl svým návštěvní-
kům 338 vzorků bílých vín a 143 vín červených. Ani milovníci 
rosé vín nepřišli zkrátka, těch pořadatelé zajistili dvaadvacet.

Samotnému koštu předchází nezbytná degustace, na níž od-
borníci ohodnotí jednotlivé vzorky znaleckým okem i chutí a či-
chem. Degustace se koná vždy s týdenním předstihem v prosto-
rách Jezuitského sklepa, kde jsou ideální podmínky pro degustaci 
i nádherné prostředí několik set let starého sklepení.

„Každý košt, respektive degustace, má svého garanta. U nás 
ve Starém Městě jím již několik let bývá pan Josef Bičan z Traplic. 
O tom, že se jedná o odborníka na slovo vzatého, svědčí i fakt, 
že jako garant působí na mnoha dalších koštech v okolí,“ uvedl 
Dalimil Vrána z pořádajícího Klubu přátel vína.

Nejvíce vzorků se podařilo organizátorům zajistit od vinařů 
z domácího prostředí, a to celkem 94. Druhá nejpočetnější za-
stoupení co do počtu vzorků dodali vinaři z Polešovic a Boršic, 
každá po 36 vzorcích.

Nejlépe hodnoceným vínem mezi bílými odrůdami bylo podle 
degustátorů Josefa Bičana, Stanislava Dočkala a Stanislava Píštka 
Rulandské šedé, výběr z hroznů, ročník 2017 z produkce Vin-
ných sklepů Skalák. Mezi červenými víny okouzlil vzorek ČZS 

Kněžpole, které poslalo na košt do Starého Města odrůdu Zwei-
geltrebe 2017. 

Dalšími udělovanými cenami byla nejlepší kolekce vína, kterou 
vyhrálo Vinařství Vaďura z Polešovic.

Cenu starosty, která nebývá udělována za nejlepší víno, ale 
za rozvoj a podporu vinařství ve Starém Městě, získal letos od sta-
rosty Josefa Bazaly pan Jiří Omelka.

Text a foto: Aleš Korvas

KOŠT VÍNA VE STARÉM MĚSTĚ NABÍDL VÍCE NEŽ 500 VZORKŮ

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY



Každoročně v měsíci květnu předvádí děti ze všech skupin 
Dětského folklorního souboru Dolinečka při Základní škole Sta-
ré Město pro své rodiče, prarodiče a známé, co se během roku 
naučily. Ani letošní rok nebyl výjimkou a všechny čtyři skupiny 
předvedly v pátek 4. května 2018 na prknech pódia Společensko 
- kulturního centra ve Starém Městě skvělé představení v progra-
mu s názvem Sviť nám slunce, sluníčko.

Už tradičně bývá o vystoupení Dolineček mezi diváky tako-
vý zájem, že kapacita divadelního sálu bývalé sokolovny nestačí 
pouze na jedno vystoupení, a děti proto vystupují ve dvou pro-
gramech. První premiéra je připravena na 16 hodinu a druhé, 
večerní vystoupení, začíná v 19 hodin. 

Během dvouhodinového programu se předvedla každá ze 
skupin Dolinečky minimálně dvakrát. Krásný program zpestři-

Zkoušky vloh loveckých psů pořádal 21. dubna 2018 Okresní 
myslivecký spolek z.s. v Uherském Hradišti již podruhé v kata-
stru honitby MS Lípa z.s. ve Starém Městě. Šestnáct vůdců  oha-
řů a malých plemen loveckých psů využilo ideálních podmínek 
polní honitby ve Starém Městě k tomu, aby rozhodčí posoudili, 
zda mají jejich čtyřnozí pomocníci vlohy, aby byli lovecky vedení 
a použitelní v praxi. 

V areálu MS Lípa - Polního Mlýna se ráno setkali všichni roz-
hodčí a vůdci a po vylosování čísla se rozdělili na dvě skupiny 
a odebrali se do prostor honitby, kde se zkoušky konaly. Jedna 
skupina se odebrala na „Louky“, druhá využila pole „za Sleza-
nem“. Rozhodčí posuzovali jednotlivé disciplíny předmětů dané 
zkušebním řádem pro zkoušky vloh. 

„Pro většinu psů byly zkoušky úspěšné, ale i při letošních pro-
věrkách pět psů skončilo s výsledkem neuspěl.  Ne vždy to ale 

ly během večera také cimbálové muziky Dolinečka, kterou vede 
Tomáš Vavřík a „primášuje“ Veronika Ilíková, a Dolinka při ZUŠ 
Staré Město pod vedením Radima Snopka a primášem Tomášem 
Snopkem.

Vyprodaný sál SKC Staré Město odměnil každé vystoupení 
po zásluze dlouhotrvajícím potleskem. Folklórní omladina opět 
všem návštěvníkům dokázala, že folklóru se ve Starém Městě daří 
a že zdejší pobočka Základní umělecké školy vychovává velkou 
řadu talentů, z nichž se mnoho prosadí i v dospělém věku v ně-
kterém z folklórních uměleckých souborů.

Obrovský dík patří v neposlední řadě Veronice Friedlové, která 
je autorkou pořadu a celou přípravu večera si vzala pod svá kříd-
la. Za to jí děkovali nejen účinkující, ale hlavně diváci v hledišti.

Text a foto: Aleš Korvas

znamená, že by zkoušený pes nebyl pro mysliveckou praxi vhod-
ný. Letos bylo během zkoušek opravdu extrémní horko, nebo pes 
prostě neměl svůj den. Příště to zkusí zase a třeba bude mít více 
štěstí,“ dodal předseda staroměstského Mysliveckého sdružení 
Lípa, František Zbraněk.

Do letošních zkoušek nastoupilo 13 psů, z toho 8 ohařů 
a 5 ostatních plemen. Zkoušky úspěšně vykonal s celkovým po-
čtem 217 bodů  český fousek Damar z Malé Hranické pod ve-
dením pana Antonína Abrháma, druhý se umístil se ziskem 203 
bodů výmarský ohař Ceasar ze Sojčí doliny, s vůdcem Alešem 
Richtrem. Třetí nejvyšší počet bodů, 201, získal německý krátko-
srstý ohař Laky z Černých Blat s vůdcem Janem Gejdošem .                            

Text a foto: Aleš Korvas

DOLINEČKA OPĚT PŘEDVEDLA, ŽE UMÍ

ZKOUŠKY VLOH LOVECKÝCH PSŮ OPĚT VE STARÉM MĚSTĚ

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



V neděli 13. května přivítala staroměstská sokolovna desítky 
dětí, které svým vystoupením potěšily své maminky a babičky 
a tím jim popřály ke Dni matek. Den matek je krásný svátek, kte-
rý je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá na druhou květ-
nou neděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května a začal se 
slavit roku 1923. To díky propagátorce Alici Masarykové. Po dru-
hé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit 
a byl přejmenován na MDŽ - Mezinárodní den žen. Po roce 1989 
se opět začal slavit Den matek i veřejně. 

Desátý ročník propagační jízdy historických hasičských 
vozidel se uskutečnil v pátek 27. dubna 2018. Několik his-
torických vozidel vyrazilo z Velehradu přes Staré Město, 
Uherské Hradiště až na Svatý Hostýn. Kolemjdoucí tak 
mohli obdivovat skutečné skvosty, z nichž valná většina je 
plně funkční.

Při této příležitosti daroval starosta města Josef Bazala 
stuhu Starého Města, kterou hasičům připevnil na prapor.

Po krátké přestávce na občerstvení v podobě koláčků 
a sklenky vína, vyrazila vozidla do další zastávky na Masa-
rykově náměstí v Uherském Hradišti.

Text a foto: Aleš Korvas

V hodinovém pásmu předvedly svá vystoupení děti z MŠ Ras-
tislavova, MŠ Komenského, KMŠ Za Radnicí, krásným baletem 
se prezentoval taneční obor ZUŠ, pobočka Staré Město a kvarteto 
zobcových fléten hudebního oboru. Na pódiu vykouzlily úsměv 
u diváků ukázkou z hodiny Cvičení s dětmi maminky a děti TJ 
Orel a v pásmu “Na Lúce“ se představilo Klubíčko SVČ Klubko.

„Všem účinkujícím blahopřeji ke krásným výkonům na pódiu 
a maminkám a babičkám přeji ještě jednou vše nejlepší k svátku.“

Martin Zábranský

DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE 
PATŘILA TRADIČNĚ MAMINKÁM A BABIČKÁM

HASIČSKÁ PROPAGAČNÍ JÍZDA I VE STARÉM MĚSTĚ

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY



Skvělá zábava, vynikající občerstvení a spokojené výrazy dětí. 
Tak by se dalo ve stručnosti popsat pondělí 30. dubna u Hotelu 
Synot ve Starém Městě. Právě na tento den totiž tradičně připadá 
oslava pálení čarodějnic neboli oslavy Filipojakubské noci. Ka-
ždoročně je zde v tento den připravena spousta zábavy pro děti 
v podobě skákacích hradů, desítek her a stanovišť, na nichž mo-
hou plnit různé úkoly, jízdy na ponících nebo výcviku loveckých 
dravců. Ani letos nechyběla již tradiční soutěž o nejoriginálnější 
čarodějnickou masku. 

Odpoledne začal program vystoupením country kapely Lofoši, 
poté již patřil prostor před pódiem kouzelníkovi. Děti se čile hlá-
sily o každou možnost vystoupení s mistrem magie.

Po setmění nechyběl ani slíbený ohňostroj a potom už program 

Další plavební sezóna pro Baťův kanál se dočkala oficiálního 
otevření v neděli 29. dubna 2018. Dnes již klasického odemykání 
kanálu se letos ujal starosta Josef Bazala. Po loňských deštích, kdy 
hladina vody znemožňovala plavbu lodí ke stavidlům a po Mora-
vě, bylo počasí pro letošní ročník o poznání přívětivější. Sluníčko 
a vysoké teploty se tak podepsaly na vysoké návštěvnosti nejen 
při samotném odemykání sezóny, ale i na hojném pohybu cyk-
listů a bruslařů podél Baťova kanálu. „Návštěvníci se mohli zdar-
ma projet na lodích až k plavební komoře u Huštěnovic a zpátky. 
O tuto projížďku bývá tradičně veliký zájem a nádherné počasí jej 
ještě umocnilo,“ řekl starosta Josef Bazala.

Při slavnostním ceremoniálu nemohly chybět k velké radosti 
zejména mužských návštěvníků spoře oděné havajské tanečnice.

Vše se nakonec podařilo na výbornou a plavební sezóna 2018 
na Přístavišti ve Starém Městě byla oficiálně otevřena.

Text a foto: Aleš Korvas

pódia patřil dospělým. Koncertovali ostřílení pardálové z Gongu. 
Kdo by čekal, že by se při jejich vystoupení vyplazily na pódium 
nemohoucí fosílie, ten by se šeredně spletl. Pánové předvedli, že 
jim ne nadarmo tluče pravé rockové srdce a opět podali parádní 
výkon. „Gongáči“ se střídali s další kapelou Doctor´s Band a na-
stupující generací hudebníků ze skupiny 3Day. 

Text a foto. Aleš Korvas

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA UMĚLÉ TRÁVĚ OPĚT NA VÝBORNOU

PLAVEBNÍ SEZÓNA NA BAŤOVĚ KANÁLE JE OFICIÁLNĚ OTEVŘENA

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



Téměř dvojnásobný počet lidí než v loňském roce se zúčastnil 
letošního stavění máje na náměstí Velké Moravy ve Starém Měs-
tě. Bezmála dvacetimetrový smrk ozdobený barevnými stuhami 
a vlaječkou na špici se pyšní od poslední dubnové neděle v centru 
města stejně jako v dalších městech a obcích ve slováckém regio-
nu.

Parta nadšenců z folklorních souborů, fungujících ve Starém 
Městě, ji začala vloni po desetileté přestávce stavět oficiálně. „Vlo-
ni přišlo jen několik lidí. Akce se ale zalíbila natolik, že letos už 
se nás sešlo více než čtyřicet. Holky májku nazdobily tak, že ji 
teď máme určitě nejhezčí na okrese,“ řekl organizátor a současně 
hlavní „stavbyvedoucí“ stavění májky Erik Feldvábel. 

Důležitá je při stavění máje zejména bezpečnost, proto se na ni 
kladl velký důraz. Špička stromu s oloupanou kůrou je zpevně-
na dráty a šrouby, aby byla zajištěna pevnost pro případ silných 
větrů. „Spodní část máje je zpevněna ocelovými pásy. To strom 
nejen zpevní, ale taky ochrání nenechavce před pořezáním. Dříve 
hlídaly májku skupinky mládenců. Dnes jsme trochu modernější 
a s hlídáním nám vypomáhá městský kamerový systém. Pokud 
by se nám májku nepodařilo uhlídat a někdo nám její špičku 
uříznul, její vykoupení zpět by nás mohlo stát spoustu litrů vína. 
To nemůžeme dopustit,“ dodal s úsměvem Feldvábel.

Text a foto:  Aleš Korvas

Vynikající třetí místo obsadily sta-
roměstské břišní tanečnice v kraj-
ském kole soutěže Světlo orientu, 
které se uskutečnilo 22. dubna 2018 
v Uherském Ostrohu.

Svěřenkyně Veroniky Spáčilové 
a Andreji Štěrbové tam v kategorii 
MIMI Formace vybojovali kromě po-
háru také postup do národního finá-
le. To se bude konat opět v Uherském 

Ostrohu 27. května 2018.
Třetí místo v krajské soutěži je dal-

ším z úspěchů, které mladé břišní 
tanečnice pod vedením zkušených 
lektorek dosahují. V loňském roce se 
zúčastnily prvního společného vy-
stoupení ve Zlíně a ihned dosáhly 
na čtvrté místo.

Text a foto: Aleš Korvas

ÚSPĚCH 
STAROMĚSTSKÝCH TANEČNIC

MÁJKU LETOS STAVĚLY ČTYŘI DESÍTKY NEJEN FOLKLORISTŮ

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY



Zpestření vyučování dětí druhého ročníku Základní školy 
Za Álejí v Uherském Hradišti připravily pro své žáky učitelky 
z uherskohradišťské školy. Místostarosta Starého Města Martin 
Zábranský je v obřadní síni Městského úřadu ve Starém Městě 
seznámil s historií města i současným životem v našem měs-
tě. Poté se děti vydaly na krátkou prohlídku budovy, která byla 
na dvoře městského úřadu zakončena prohlídkou Městské poli-
cie Staré Město. Kromě pracoviště strážníků, kamerového systé-
mu, kterým městská policie dohlíží na dění ve Starém Městě, se 
děti mohly podívat také do vozidla strážníků.

Text a foto: Aleš Korvas 

Jeli víceméně na zkušenou. Zatancovali, nadchnuli Ostravu 
a odjížděli s vítězstvím. Tak by se ve stručnosti dal popsat výjezd 
staroměstských tanečníků z TK Tweet na soutěž ve výrazových 
tancích Showtime Ostrava 2018. 

Soutěž byla zároveň také kvalifikační soutěží o postup na mist-
rovství Evropy, hlavním úkolem a cílem staroměstských taneční-
ků ale bylo získání zkušeností z tak významné soutěže.

„Pořadatelé, zástupci Tanečně sportovního klubu Jenilev, stejně 
jako diváci zaplněné sportovní haly Sareza v Ostravě byli ze sou-
těžního vystoupení našeho klubu nadšeni a téměř celou taneční 
skladbu rytmicky tleskali. Tím ještě umocnili již tak fantastickou 
atmosféru při vystoupení,“ uvedl vedoucí TK Tweet Tomáš Hor-
váth.

Obrovského překvapení se místní tanečníci, kteří jsou stopro-
centně složeni pouze z amatérů a nadšenců do tancování dočka-
li, když komentátor oznámil vítězství TK Tweet ve své kategorii. 
Tím si členové této taneční formace zajistili účast nejen na Mis-

trovství Evropy, které se koná v letošním roce v Rumunsku, ale 
také účast na další taneční soutěži Grand Finále Showtime 2018 
ve slovenské Levici.

U našich východních sousedů se tanečníci z TK Tweet předsta-
vili druhou květnovou neděli opět  ve skvělé formě. Na soutěži 
Grand Finále Showtime 2018, kde vystupovalo obrovské množ-
ství soutěžících. Tanečních soutěží se zúčastnilo 472 skupin a celá 
soutěž tak musela být rozdělena do tří dnů. I zde zaujali staro-
městští tanečníci nejen porotu, ale i diváky a opět vystoupali 
za potlesku celé sportovní haly na nejvyšší stupínek.

Pokud byste se chtěli i vy přidat k taneční partě nadšenců, ne-
váhejte navštívit některý z tréninků, které se konají vždy v úterý 
v divadelním sále SKC ve Starém Městě vždy od 18:30 hodin. Tré-
ninky jsou pro všechny kategorie, od dětí od 7 let až po seniory 
36 let a starší.

Text: Aleš Korvas, foto: TK Tweet

DĚTI ZE ZŠ NAVŠTÍVILY RADNICI

NEČEKANÉ VÍTĚZSTVÍ STAROMĚSTSKÝCH TANEČNÍKŮ 

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



U S N E S E N Í
z 74. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.04.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 ukončení pronájmu nebytových 
prostor včetně podílu na společných 
prostorách o celkové výměře 53,14 m2 
na zdravotním středisku ve Starém Městě, 
Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní MUDr. Jaromíře Sobolo-
vé, praktická zubní lékařka, Staré Město, 
Za Mlýnem 1857, IČ 48489743, dohodou 
k 31.05.2018.

záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 53,14 m2 na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 záměr na pronájem části nemovitosti 
bez č. p. – zemědělské stavby na pozem-
ku p. č. st. 1845/6 zast. plocha a nádvo-
ří (sklad č. 9) v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem skladu.

1.3 záměr na pronájem částí pozemku 
p. č. 196/2 ostatní plocha o celkové výmě-
ře cca 150 m2 v lokalitě ulice Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem výstavby oplocení – 
odhlučnění pozemku.

1.4 pronájem části pozemku p. č. 233/103 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 65 m2 
v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců a nájemné ve výši 1,00 Kč/m2 
a rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty. 

1.5 pronájem části pozemku p. č. 4549/4 
ostat. plocha o výměře 30 m2 v lokalitě ul. 
Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájem-
né ve výši 20,00 Kč/m2 a rok, za účelem 
okrasné zahrady. 
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty. 

1.10 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, Východní, K1, kab. 
smyčka“ (kabelové vedení NN, kabelová 
skříň) na pozemku p. č. 6064/247 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště. 

1.11 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, Luční čtvrť, Pepr-
níčková, kab. NN“ (kabelové vedení NN, 
kabelová skříň) na pozemku p. č. 71/1 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.12 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, Trávník, Měs-
to, přel. VN, NN“ (kabel NN, VN – kab. 
vedení NN – 40 m, žlabování vedení VN) 
na pozemcích p. č. 233/7, 4549/3, st. 299/1 
a st. 299/3 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.13 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, areál Doliny, Hruška, 
kabel NN“ (kabel NN 319 m, pilíř – 2 ks) 
na pozemcích p. č. 6053/312, 6053/85, 
6053/86, 6053/184, 6053/185, 6053/186, 
6053/187, 6053/87, 6053/88, 6053/188, 
6053/189, 6053/190, 6053/191, 6053/192, 
6053/193, 6053/194, 6053/195, 6053/170, 
6053/171, 6053/182, 6053/181, 6053/180, 

6053/90, 6053/91, 6053/92, 6053/93, 
6053/94, 6053/95, 6053/96, 4538/5, 4538/6 
a 4538/7 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.14 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Staré Měs-
to, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884, (povinný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (inves-
tor) a společností E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), 
na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 401 Přeložka 
vedení VVN v km 14,690 – 16,720, na po-
zemcích p. č. 6018/376, 4516/7, 6010/9, 
6018/375, 6018/524, 6018/527, 6487, 
6501/2 a 7274/12 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem zřízení, provozování, oprav 
a údržby distribuční soustavy, v rámci 
stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré 
Město“.

distribuční soustavy – SO 418 Přeložka 
vedení VN v km 14,550-15,330, na po-
zemcích p. č. 6018/356 a 6018/357 v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční sou-
stavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, oprav a údržby distribuční 
soustavy.

distribuční soustavy – SO 421 Přelož-
ka vedení VN v km 15,440, na pozem-
ku p. č. 6010/9 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem zřízení, provozování, oprav 
a údržby distribuční soustavy, v rámci 
stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré 
Město“.

1.15 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Staré Měs-
to, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884, (povinný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (inves-
tor) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, 
IČ: 27295567, zastoupená na základě 
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plné moci společností GridServices, s.r.o., 
Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311 (oprávněná), na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 501 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083358 
na pozemcích p. č. 6061/7, 6065/6 
a 7283/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, provozování, úprav, 
oprav, údržby a odstranění plynárenského 
zařízení, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.

distribuční soustavy – SO 502 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083746 
na pozemcích p. č. st. 2936, 4594/3, 
6034/43, 6034/52, 7264/32, 7264/33, 
7265/42, 7266/8, a 7266/31 v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, za účelem zřízení, provozová-
ní, úprav, oprav, údržby a odstranění ply-
nárenského zařízení, v rámci stavby dálni-
ce „D55 5507 Babice – Staré Město“.

distribuční soustavy – SO 503 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083779 
na pozemku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Sta-
ré Město, za účelem zřízení, provozování, 
úprav, oprav, údržby a odstranění plyná-
renského zařízení, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.

1.16 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 stav-
by „St. Město, Mojmírova, Strmiska, úpr. 
DS“ na pozemku p. č. 2423/1 ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy – Střešník síťový. 

 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 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. 

1.17 Smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne ve prospěch společnosti GasNet, s. r. 
o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, Klí-
še, IČ 27295567, zastoupená společností 
GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: 
“Staré Město, ul. Huštěnovská, oprava ka-
nalizace, stoka AIVA Š 84 – Š 86, Přeložka 
NTL plynovodu, SO 02“ na části pozem-
ku p. č. 4547/11, 4547/68, 4547/18, 71/30, 
71/31 a 4547/69, vše v lokalitě ul. Huště-
novská 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 za-
řízení – přeložka NTL plynovodu 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 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.

1.19 svěření dlouhodobého hmotného 
majetku a předmětů v operativní evi-
denci k hospodaření (dle § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb.)

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Druh Inv. číslo Název cena
DDHM 538 Ohřívací stolička Forte 11 739,00 Kč
DDHM 549 Stůl nerez 8 083,60 Kč
DDHM 556 Stůl nerez velký 10 796,30 Kč
DDHM 562 Stůl nerez s policí 11 278,30 Kč
DDHM 606 Stůl s chrom. noh. velký 4 636,00 Kč
POE1 1693 Policový regál Komaxit 1,00 Kč
POE1 1694 Policový regál Komaxit 1,00 Kč

Celkem 46 535,20 Kč

Základní škole, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, Sta-
ré Město, Komenského 1720, IČ 75022567.

1.20 svěření dlouhodobého hmotného 
majetku k hospodaření (dle § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb.)

Mateřské škole, Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, Staré Město, Komenské-
ho 1721, IČ 75022532.

1.21 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
a části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě 
Louky – průmyslová zóna ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.22 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 

Druh Inv. číslo Název cena
DDHM 579 Stůl s chrom. noh. malý 3 096,70 Kč
DDHM 605 Stůl s chrom. noh. velký 4 636,00 Kč
DDHM 546 Řeznický špalek 16 167,20 Kč
DDHM 547 Stůl nerez velký 10 322,10 Kč
DDHM 550 Stůl nerez 8 083,60 Kč
DDHM 554 Stůl nerez velký 10 796,30 Kč
DDHM 557 Stůl nerez 19 075,50 Kč
DDHM 561 Stůl nerez 6 962,00 Kč
DDHM 583 Mrazící box šuplíkový 25 641,20 Kč
DDHM 5861 Chladnička univerzální 500l 22 680,00 Kč

Celkem 127 460,60 Kč

o výměře cca 700 m2 v lokalitě Louky – 
průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o vý-
měře cca 2.100 m2 v ochranném pásmu 
VN v lokalitě Louky – průmyslová zóna 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.23 cenovou nabídku společnosti STA-
VAKTIV s.r.o., Staré Město, Trávník 2106, 
IČ: 26302497, na dodávku prefabriko-
vaných urnových hrobů pro pohřebiště 



ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve výši 486.627 Kč bez DPH, tj. 
588.819 Kč včetně DPH.
 Částka za prefabrikovaný urnový hrob 
bude následně přeúčtována k platbě ná-
jemci při pronájmu urnového místa na po-
hřebišti ve Starém Městě.

 uzavření Smlouvy o dílo na dodávku pre-
fabrikovaných urnových hrobů pro pohře-
biště ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, s dodavatelem STAVAK-
TIV s.r.o., Staré Město, Trávník 2106, IČ: 
26302497.

2.1 projektovou dokumentaci pro staveb-
ní povolení akce „Rekonstrukce zpevně-
ných ploch v ulici Komenského“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici 
Komenského“. 

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Přístavba víceúčelové spor-
tovní haly Staré Město – stavební úpravy“ 
s dodavatelem KODRLA s.r.o., Huštěnovi-
ce 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453 v sou-
ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce akce „Staré Město, ul. Trávník – 
komunikace a kanalizace“ s dodavatelem 
JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ 60743638, v souladu s návrhem smlou-
vy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Parková úprava u ZŠ 1720 Sta-
ré Město, 1. etapa, 1. část“ s dodavatelem 
LÁTAL, s. r. o., se sídlem Hradišťská 906, 
686 03 Staré Město, IČ: 47901292 v soula-
du s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.6 uzavření smlouvy o dílo na akci Půd-
ní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben 
– projektová dokumentace pro provádění 
stavby s dodavatelem MIKULÍK projekty 
s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 27697746 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumen-
tace.

5.1 smlouvu o dílo a licenční smlouvu 
uzavřenou s ak. soch. Danielem Ignácem 
Trubačem, Polešovice 116, 687 37 Polešo-
vice, IČO: 42699916, DIČ: CZ6901231733 
na zhotovení uměleckého díla – bronzové 
sošky slováckého verbíře.

6.3 a) Rada města schválila s účinností 
od 1. 4. 2018 odměnu zaměstnanci úřadu 
za konání svatebních a slavnostních obřa-
dů ve výši 500,- Kč za jeden obřad, který 
se koná mimo pracovní dobu zaměstnance 
a ve dnech pracovního volna. 

b) Rada města schválila s účinností 
od 1. 4. 2018 odměnu účinkujícím za vy-
stoupení při svatebních a slavnostních ob-
řadech ve výši 500,- Kč za jeden obřad. 

c) Rada města schválila s účinností 
od 1. 4. 2018 příspěvek na úpravu zevnějš-
ku pro vybrané zástupce města v souvis-
losti s konáním svatebních obřadů a slav-
nostních obřadů města dle zápisu. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výmě-
ře 1.267 m2 a části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda o výměře cca 2.240 m2 (ochran-
né pásmo VN) v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ing. Rostislavu Látalovi, 
Pplk. Vladimíra Štěrby, 686 05 Uherské 
Hradiště-Mařatice, IČ 13698834, (spo-
lečnost Staform UH s.r.o. od žádosti dne 
16.04.2018 odstoupila), za cenu 1.152 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH a za cenu 300 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemku 
v ochranném pásmu VN, za účelem vý-
stavby výrobní haly pro výrobu stavebně 
izolačních dílů se zázemím.

1.7 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 3353/7 zahrada o výměře 707 
m2 v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům ***, za cenu 250,00 
Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady u ro-
dinného domu.

1.8 schválit převod majetku – výkup po-
zemku p. č. 6013/77 orná půda o výměře 
3.270 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
níka pozemku pana ***, za cenu 22 Kč/
m2. 

1.18 schválit návrh Smlouvy o právu pro-
vést stavbu mezi městem Staré Město 
(vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (stavebník) na právo pro-
vést na pozemcích p. č. 4547/8, 6044/609, 
6061/7 a 6065/6 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, stavbu „D 5507 Babice – Staré 
Město“ dle projektové dokumentace včet-
ně stavebního objektu 122 Přivaděč Sta-

ré Město v km12,400; v k.ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.21 zrušit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části 
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o cel-
kové výměře cca 500 m2 v lokalitě Lou-
ky – průmyslová zóna ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Josefu Maňákovi, Staré Město, Na Výslu-
ní 1384, IČ 65810023, za cenu 1.200 Kč/
m2 + příslušná DPH, který byl schválen 
na 10. zasedání Zastupitelstva města dne 
30.03.2016 pod bodem II./7.5, z důvodu 
odstoupení od záměru vybudování dílny 
pro výrobu nábytku. 

1.22 schválit změnu u převodu majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda o výměře 5.059 m2 – jedná se 
o snížení výměry na 4.300 m2, v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti HARDMAN 
UH a.s., Uherské Hradiště, Dlouhá 688, IČ 
26215951, za účelem výstavby výrobních 
prostor a s nimi spojených administrativ-
ních, skladovacích prostor a prodejních 
prostor, který byl schválen na 20. zasedání 
Zastupitelstva města dne 20.12.2017 pod 
bodem II./9.7, z důvodu upřesnění sta-
vebního záměru výstavby výrobních pro-
stor a s nimi spojených administrativních, 
skladovacích prostor a prodejních prostor.

III. souhlasí

6.2 s členstvím tajemníka Městského 
úřadu Staré Město ve Sdružení tajemní-
ků městských a obecních úřadů ČR, z. s. 
a s úhradou nákladů spojených s tímto 
členstvím.

IV. rozhodla

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Přístavba víceúčelové spor-
tovní haly Staré Město – stavební úpravy“ 
- veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel KODRLA 
s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 
25547453 s nabídkovou cenou 1 149 564,- 
Kč bez DPH, 1 390 972,- Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Staré Město, ul. Trávník – ko-
munikace a kanalizace“ - veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce. Vybra-
ný dodavatel JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638, s nabídkovou 
cenou 1 868 148 Kč bez DPH, 2 260 459 Kč 
vč. DPH.
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2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Parková úprava u ZŠ 1720 Staré 
Město, 1. etapa, 1. část“ - veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce. Vy-
braný dodavatel LÁTAL, s. r. o., se sídlem 
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 
47901292 s nabídkovou cenou 529 917 Kč 
bez DPH, 641 200 Kč vč. DPH.

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
– zřízení učeben – projektová dokumenta-
ce pro provádění stavby - veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby. Vybraný do-
davatel MIKULÍK projekty s.r.o., Svato-
plukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
27697746, s nabídkovou cenou 316 000 Kč 
bez DPH, 382 360 Kč vč. DPH.

V. jmenovala

3.1 v souladu s ust. § 1 odst. 1 a § 2 odst. 
3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, předsedu a členy kon-
kursní komise pro konkurs na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Základní školy, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace, se sídlem Staré Měs-
to, Komenského 1720, PSČ 686 03:

Předseda komise: Josef Bazala
Členové komise: Ing. Kamil Psotka, 
Mgr. Dalibor Blecha, Mgr. Milan Melichá-
rek, 
 Mgr. Iva Klimešová, Mgr. Petr Švrček, 
Martina Dudová

3.2 v souladu s ust. § 1 odst. 1 a § 2 odst. 
3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkursního řízení a konkurs-
ních komisích, předsedu a členy konkurs-
ní komise pro konkurs na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Komen-
ského 1721, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, se síd-
lem Staré Město, Komenského 1721, PSČ 
686 03:

Předseda komise: Josef Bazala
Členové komise: Mgr. Martin Zábranský, 
Mgr. Věra Korcová, Bc. Ilona Močičková, 
Jana Kmeťová, Mgr. Marcela Orságová

VI. vyhlašuje

3.3 termín pro podání návrhů nominací 
osobností na udělení Ceny města Staré-
ho Města v roce 2018. Termín pro přijí-
mání podání návrhů nominací osobností 
na udělení Ceny města Starého Města je 
stanoven ode dne vyhlášení Radou města 

Staré Město do 30. května 2018. Pravidla 
pro udělování Ceny města Starého Města 
a formulář návrhu na udělení Ceny města 
Starého Města jsou ke stažení na webo-
vých stránkách města Staré Město v kate-
gorii Město - Cena města.

VII. pověřila

6.1 v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní Ing. Roberta Staufčíka řízením odboru 
investic po dobu, než bude vybrán nástup-
ce vedoucího odboru investic.

VIII. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch 
v ulici Komenského“ tyto dodavatele: LÁ-
TAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré 
Město, IČ: 47901292, PORR a.s., Dubečská 
3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, Od-
štěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62, 
Tlumačov, IČ: 43005560, STRABAG a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Od-
štěpný závod Morava, oblast Východ, Pří-
luky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744, SVS 
- CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141, Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Be-
nátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 
26229455.

IX. vzala na vědomí

4.1 žádost o územní řízení dle § 79 staveb-
ního zákona v platném znění dle zápisu.

X. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem nebyto-
vých prostor včetně podílu na společných 
prostorách o celkové výměře 53,14 m2 
na zdravotním středisku ve Starém Městě, 
Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části 
nemovitosti bez č. p. – zemědělské stav-
by na pozemku p. č. st. 1845/6 zast. plo-
cha a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem skladu, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na pronájem částí 

pozemku p. č. 196/2 ostatní plocha o cel-
kové výměře cca 150 m2 v lokalitě ulice 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby 
oplocení – odhlučnění pozemku. 
 T: ihned

1.9 nabídnout výkup půdy ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, měs-
tem Staré Město, vlastníkům půdy za cenu 
22 Kč/m2, formou zveřejnění na úředních 
deskách a Staroměstských novinách. 
 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, Vý-
chodní,K1, kab.smyčka“ (kabelové ve-
dení NN, kabelová skříň) na pozemku 
p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.11 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, Luč-
ní čtvrť, Peprníčková, kab. NN“ (kabelové 
vedení NN, kabelová skříň) na pozemku 
p. č. 71/1 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.12 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, Tráv-
ník, Město, přel. VN, NN“ (kabel NN, VN 
– kab. vedení NN – 40 m, žlabování vedení 
VN) na pozemcích p. č. 233/7, 4549/3, st. 
299/1 a st. 299/3 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned



1.13 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, areál Doliny, Hruška, 
kabel NN“ (kabel NN 319 m, pilíř – 2 ks) 
na pozemcích p. č. 6053/312, 6053/85, 
6053/86, 6053/184, 6053/185, 6053/186, 
6053/187, 6053/87, 6053/88, 6053/188, 
6053/189, 6053/190, 6053/191, 6053/192, 
6053/193, 6053/194, 6053/195, 6053/170, 
6053/171, 6053/182, 6053/181, 6053/180, 
6053/90, 6053/91, 6053/92, 6053/93, 
6053/94, 6053/95, 6053/96, 4538/5, 4538/6 
a 4538/7 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
 T: ihned
 
1.14 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi městem 
Staré Město, se sídlem Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se síd-
lem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, 
(investor) a společností E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), 
na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 401 Přeložka 
vedení VVN v km 14,690 – 16,720, na po-
zemcích p. č. 6018/376, 4516/7, 6010/9, 
6018/375, 6018/524, 6018/527, 6487, 
6501/2 a 7274/12 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem zřízení, provozování, oprav 
a údržby distribuční soustavy, v rámci 
stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré 
Město“.

distribuční soustavy – SO 418 Přeložka 
vedení VN v km 14,550-15,330, na po-
zemcích p. č. 6018/356 a 6018/357 v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční sou-
stavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.

distribuční soustavy – SO 421 Přelož-
ka vedení VN v km 15,440, na pozemku 
p. č. 6010/9 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem zřízení, provozování, oprav a údržby 
distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
na úředních deskách. T: ihned

1.15 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy Smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi městem Staré Město, se sídlem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
(povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 
65993390, (investor) a společností Gas-
Net, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, 
Klíšská 940/96, IČ: 27295567, zastoupená 
na základě plné moci společností Grid-
Services, s.r.o., Brno, Zábrdovice, Plyná-
renská 499/1, IČ 27935311 (oprávněná), 
na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 501 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083358 
na pozemcích p. č. 6061/7, 6065/6 
a 7283/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, provozování, úprav, 
oprav, údržby a odstranění plynárenského 
zařízení, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.

distribuční soustavy – SO 502 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083746 
na pozemcích p. č. st. 2936, 4594/3, 

6034/43, 6034/52, 7264/32, 7264/33, 
7265/42, 7266/8, a 7266/31 v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, za účelem zřízení, provozová-
ní, úprav, oprav, údržby a odstranění ply-
nárenského zařízení, v rámci stavby dálni-
ce „D55 5507 Babice – Staré Město“.

distribuční soustavy – SO 503 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083779 
na pozemku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Sta-
ré Město, za účelem zřízení, provozování, 
úprav, oprav, údržby a odstranění plyná-
renského zařízení, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
na úředních deskách. T: ihned

1.21 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda a části pozemku p. č. 6064/71 orná 
půda o celkové výměře cca 500 m2 v lo-
kalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.22 zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda a o výměře cca 700 m2 v loka-
litě Louky – průmyslová zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 T: ihned

zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
a o výměře cca 2.100 m2 v ochranném 
pásmu VN v lokalitě Louky – průmyslová 
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
 T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 75. zasedání Rady města Staré Město, konaného 09.05.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 pronájem části nemovitosti bez č. p. – 
zemědělské 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 Město u Uh. Hradiště, paní ***, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou a nájemné ve výši 360 Kč/rok, 
za účelem skladu.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 196/2 
ostatní plocha o výměře 70 m2 v lokali-
tě ulice Za Radnicí ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 

měsíců a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, 
za účelem výstavby oplocení – odhlučnění 
pozemku. 
Nájem je osvobozen od DPH.

pronájem části pozemku p. č. 196/2 ostat-
ní plocha o výměře 70 m2 v lokalitě ulice 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců 
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a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za úče-
lem výstavby oplocení – odhlučnění po-
zemku. 
Nájem je osvobozen od DPH.

pronájem části pozemku p. č. 196/2 ostat-
ní plocha o výměře 9 m2 v lokalitě ulice 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců 
a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za úče-
lem výstavby oplocení – odhlučnění po-
zemku. 
Nájem je osvobozen od DPH.

1.3 uzavření nájemní smlouvy mezi spo-
lečností České dráhy, a. s., Praha 1, Nové 
Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, IČ 
70994226 (pronajímatel) a městem Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (nájemce) na nájem části 
pozemku p. č. 4729/1 ostat. plocha o vý-
měře 1.288 m2 v lokalitě ulice Nádražní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 20 Kč/
m2 a rok, za účelem vybudování a násled-
ného užívání odstavné plochy pro osobní 
automobily.

1.6 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
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, Východní, K1, kab. smyčka“ 
(kabelové vedení NN, kabelová skříň) 
na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelového vede-
ní NN a kabelové skříně. 

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 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
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 stav-
by „St. Město, Trávník, Město, přel. VN, 
NN“ (kabel NN, VN – kab. vedení NN – 
40 m, žlabování vedení VN) na pozemcích 
p. č. 233/7, 4549/3, st. 299/1 a st. 299/3 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelu NN, VN – 
kab. vedení – 40 m, žlabování vedení VN. 

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 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. 

1.9 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
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, areál Doliny, Hruška, kabel 
NN“ (kabel NN 319 m, pilíř – 2 ks) na po-
zemcích p. č. 6053/312, 6053/85, 6053/86, 
6053/184, 6053/185, 6053/186, 6053/187, 
6053/87, 6053/88, 6053/188, 6053/189, 
6053/190, 6053/191, 6053/192, 6053/193, 
6053/194, 6053/195, 6053/170, 6053/171, 
6053/182, 6053/181, 6053/180, 6053/90, 
6053/91, 6053/92, 6053/93, 6053/94, 
6053/95, 6053/96, 4538/5, 4538/6 a 4538/7 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabelu NN – 
319 m, pilíř 2 ks. 

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 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. 

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Veřejně přístupné sportoviště Staré Město, 
ul. Michalská z důvodu dodatečných prací 
a změny ceny díla.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci Sníže-
ní energetické náročnosti ZŠ Staré Město 
715.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce akce Rekonstrukce zpevněných 
ploch v ulici Komenského s dodavatelem 
SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513, 
687 12 Bílovice, IČ: 25513141 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

3.1 uzavření smlouvy o zhotovení díla 
mezi dodavatelem J. D. Production, s. r. o., 
se sídlem Uherské Hradiště, Palackého 
293, IČ: 25592939, zastoupená Janem 
Dudkem, jednatelem a městem Staré Měs-
to, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, zastoupené Jo-
sefem Bazalou, starostou.

Předmětem smlouvy je závazek dodava-
tele vytvořit a zrealizovat na své náklady 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle věc-
né a cenové nabídky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 1 – Obrázková mozaika Zlínského kraje 
a Jižní Moravy.

5.2 vyřazení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku města a předmětů 
v operativní evidenci dle předloženého ná-
vrhu, a to formou fyzické likvidace. 

6.3 smlouvu o spolupráci, uzavřenou 
v souladu s § 1746 odst. 2 občanského zá-
koníku č. 89/2012 Sb., mezi městem Sta-
ré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ: 00567884, Moto 
sport klubem v AČR, se sídlem Slavomíro-
va 1101, 686 03 Staré Město, IČ: 01171844 
a Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., se 
sídlem J. E. Purkyně 365, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 27660915.



 Předmětem smlouvy je zajištění lékařské 
a zdravotní služby v rámci akce Slovácký 
okruh o cenu Bohumila Kováře ve dnech 
05. – 06.05.2018.

II. neschválila

1.13 záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. st. 1498 o výmě-
ře 81 m2, který se nachází pod budovou 
č. p. 1426, která je ve vlastnictví Českých 
drah, a. s., v lokalitě Zadní Morávka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem záměru narovnání 
vlastnických vztahů.

6.1 záměr na pronájem části nemovitosti 
č. p. 1921, ulice Nad Hřištěm, Staré Měs-
to, za účelem provozování výroby studené 
kuchyně z důvodu změny koncepce využi-
tí nebytových prostor v objektu přístavby 
sportovní haly.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda a části 
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o celko-
vé výměře cca 3.300 m2 v lokalitě Louky 
– průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
Staform UH s.r.o., Pivovarská 230, Jarošov, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 05413702, 
za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, a za cenu 300 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH u pozemků v ochranném pás-
mu VN, za účelem výstavby nové výrobní 
haly pro výrobu vstřikovacích forem pro 
automobilový průmysl.

1.5 schválit převod majetku – výkup po-
zemku p. č. 6053/241 orná půda o výměře 
1.593 m2 a pozemku p. č. 6053/304 orná 
půda o výměře 207 m2 v lokalitě ulice 
Huštěnovská - zahrady ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastní-
ka pozemků pana ***, za cenu 700 Kč/m2 
u pozemku p. č. 6053/241 a za cenu 1.200 
Kč/m2 u pozemku p. č. 6053/304.

1.10 schválit uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene mezi městem Staré 
Město, se sídlem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ: 00567884, (povinný) a Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 56, IČ: 65993390, 
(investor) a společností E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), 

na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 401 Přeložka 
vedení VVN v km 14,690 – 16,720, na po-
zemcích p. č. 6018/376, 4516/7, 6010/9, 
6018/375, 6018/524, 6018/527, 6487, 
6501/2 a 7274/12 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem zřízení, provozování, oprav 
a údržby distribuční soustavy, v rámci 
stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré 
Město“.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, oprav a údržby distribuční 
soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckého posud-
ku č. 5285-401-22/17 ze dne 20.01.2017 
a znaleckého posudku č. 5285-401-78/17 
ze dne 20.05.2017 znalce Ing. Aleše Janás-
ka, Benešovo nábř. 3742, Zlín, se sjednává 
ve výši 51.050 Kč včetně DPH. 

distribuční soustavy – SO 418 Přeložka 
vedení VN v km 14,550-15,330, na po-
zemcích p. č. 6018/356 a 6018/357 v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční sou-
stavy, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, oprav a údržby distribuční 
soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckých posudků 
č. 5285-418-24/17 a č. 5285-418-52/17 ze 
dne 18.04.2017 znalce Ing. Aleše Janáska, 
Benešovo nábř. 3742, Zlín, se sjednává 
ve výši 3.000 Kč včetně DPH. 

distribuční soustavy – SO 421 Přelož-
ka vedení VN v km 15,440, na pozem-
ku p. č. 6010/9 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem zřízení, provozování, oprav 
a údržby distribuční soustavy, v rámci 
stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré 
Město“.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, oprav a údržby distribuční 
soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckého posudku 
č. 5285-421-8/17 ze dne 18.04.2017 znalce 
Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, 

Zlín, se sjednává ve výši 1.300 Kč včetně 
DPH. 

1.11 schválit uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Staré Měs-
to, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ: 00567884, (povinný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 56, IČ: 65993390, (inves-
tor) a společností GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, 
IČ: 27295567, zastoupená na základě 
plné moci společností GridServices, s.r.o., 
Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311 (oprávněná), na právo umístění:

distribuční soustavy – SO 501 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083358 
na pozemcích p. č. 6061/7, 6065/6 
a 7283/4 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, provozování, úprav, 
oprav, údržby a odstranění plynárenského 
zařízení, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, úprav, oprav, údržby a od-
stranění plynárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckého posudku 
č. 5285-501-2/17 ze dne 18.02.2017 znalce 
Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, 
Zlín, se sjednává ve výši 20.600 Kč včetně 
DPH. 

distribuční soustavy – SO 502 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083746 
na pozemcích p. č. st. 2936, 4594/3, 
6034/43, 6034/52, 7264/32, 7264/33, 
7265/42, 7266/8, a 7266/31 v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, za účelem zřízení, provo-
zování, úprav, oprav, údržby a odstranění 
plynárenského zařízení, v rámci stavby 
dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, úprav, oprav, údržby a od-
stranění plynárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckého posud-
ku č. 5285-502-30/17 ze dne 16.06.2017 
znalce Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 
3742, Zlín, se sjednává ve výši 30.480 Kč 
včetně DPH. 

distribuční soustavy – SO 503 Přeložka 
VTL plynovodu, číslo stavby 8800083779 
na pozemku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Sta-
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ré Město, za účelem zřízení, provozování, 
úprav, oprav, údržby a odstranění plyná-
renského zařízení, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, úprav, oprav, údržby a od-
stranění plynárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene na základě znaleckého posud-
ku č. 5285-503-19/17 ze dne 20.06.2017 
znalce Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 
3742, Zlín, se sjednává ve výši 1.000 Kč 
včetně DPH. 

5.3 schválit přijetí bankovního úvěru 
s úvěrovým rámcem ve výši 15.000.000 Kč 
se splatností na 10 let za účelem odkou-
pení majetku od společnosti Synot Real 
Estate.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.13 schválit převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č. st. 1498 o výměře 81 m2, 
který se nachází pod budovou č. p. 1426, 
která je ve vlastnictví Českých drah, a. s., 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
za účelem záměru narovnání vlastnických 
vztahů.

V. rozhodla

1.12 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Oprava chodníků hřbitov 
Staré Město, veřejná zakázka malého roz-
sahu na stavební práce. Vybraný doda-
vatel JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 687 05 
Jalubí, IČ: 60743638, s nabídkovou cenou 
428.515 Kč bez DPH, 518.503 Kč vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Rekonstrukce zpevněných ploch 
v ulici Komenského - veřejná zakázka ma-
lého rozsahu na stavební práce. Vybraný 
dodavatel SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bí-
lovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141 
s nabídkovou cenou 2.529.809,00 Kč bez 
DPH, 3.061.069,00 Kč vč. DPH.

VI. určila

3.2 pro konkurs na pracovní místo ředi-
tele/ředitelky Základní školy, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, se sídlem Staré Město, Komen-
ského 1720, PSČ 686 03, jako odborníka 
s hlasem poradním PhDr. Jaroslava Valen-
tu, psychologa.

VII. udělila

5.4 v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27, odst. 7, zák. č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas pří-
spěvkové organizaci Sportovní a kultur-
ní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré 
Město, IČ: 75121824, k přijetí účelových 
peněžních darů v souhrnné výši 93.000 Kč 
na akci Zahrada Moravy 2018 od těchto 
firem: 
FYTO, spol. s r.o., Pivovarská 536, 686 01 
Uherské Hradiště – Jarošov; LUKROM 
plus s.r.o., 763 11 Lípa 81; Ostrožsko, a.s., 
687 23 Ostrožská Lhota 413, TOPAGRA, 
spol.s r.o., 687 11 Topolná 164; ZEAS Po-
lešovice, a.s., 687 37 Polešovice 308, ZD 
Nedachlebice, družstvo, 687 12 Částkov 
62; Stanislav Houdek, Seifertova 1387, 
686 03 Staré Město, Ing. Václav Talák, Sva-
tovítská 1904, 686 03 Staré Město, TRA-
DIX UH, a.s., Huštěnovská 2004, 686 03 
Staré Město, AGRO Zlechov, a.s., č. p. 119, 
687 10 Zlechov, Školní hospodářství s.r.o., 
Velehradská 1469, 686 03 Staré Měs-
to, DOLŇÁCKO a.s., Družstevní II 520, 
687 25 Hluk, NAVOS, a.s., Čelakovského 
1858/27, 767 01 Kroměříž, ZEAS Neda-
konice, a.s., 687 38 Nedakonice č. p. 152, 
Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 
Praha 9, dle přiloženého návrhu darovací 
smlouvy.

VIII. vzala na vědomí

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

4.2 žádost o společný souhlas dle § 96a 
stavebního zákona v platném znění dle 
zápisu.

4.3 žádost o společný souhlas dle § 96a 
stavebního zákona v platném znění dle 
zápisu.

5.1 hospodaření města k 31.03.2018.

6.2 informaci Mgr. Josefa Jurnykla, ředi-
tele příspěvkové organizace Základní ško-
la, Komenského 1720, 686 03 Staré Město, 
IČ: 75022567 o zahájení vyřazování ne-
potřebného a přebytečného majetku, kte-
rý byl této příspěvkové organizaci svěřen 
k hospodaření.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.7 prověřit zda smlouva o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
na právo umístění stavby Staré Město, 
Luční čtvrť, Peprníčková, kab. NN“ (ka-
belové vedení NN, kabelová skříň) na po-
zemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
není v rozporu s plánovanou výstavbou 
inženýrských sítí v lokalitě Luční čtvrť. 
 T: ihned

1.13 jednat s vlastníkem budovy o pře-
vodu majetku – výkup budovy č. p. 1426, 
která se nachází v lokalitě Zadní Morávka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
 T: ihned

2. Finančnímu odboru

zahrnout do rozpočtu města částku 
pro převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 6053/241 orná půda a pozemku 
p. č. 6053/304 orná půda T: příští ZM

5.3 zahájit výběrové řízení na poskyto-
vatele úvěru v souladu s vnitřní směrnicí 
města č. S 02/2016 – Pravidla pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu 
zadávaných městem Staré Město a měs-
tem zřízenými příspěvkovými organiza-
cemi pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
T: ihned

3. Řediteli Základní školy Staré Město

6.2 v souladu s ustanovením § 27 odst. 
8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v pozděj-
ším znění, nabídnout nepotřebný majetek 
přednostně ostatním příspěvkovým orga-
nizacím zřízeným městem Staré Město. T: 
ihned

4. Tajemníkovi 

6.4 zjistit možnosti řešení vysokorych-
lostního internetu v okolních obcích. T: 
15.06.2018

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



Symbolické otevírání slováckých vinařských cyklostezek pro-
běhlo letos 28. dubna. 

Členové staroměstského Klubu přátel vína vytvořili již tra-
dičně zastávku v Jezuitském sklepě, kde se protínalo něko-
lik cyklo i pěších stezek. Stezky byly příznačně pojmenovány 
podle odrůd vína. Počasí vyjížďce mimořádně přálo, a i proto 
dorazilo do sklepa několik stovek návštěvníků, kteří okošto-
vali cca 20 vzorků vína od členů spolku Ivana Hulckého a Da-
limila Vrány. Hojně využita byla také možnost vystoupat se 
skleničkou na vyhlídkovou věž a připít si u krásného výhledu.  
Se stálým přílivem návštěvníků den rychle utekl a už nyní se 
všichni těší na podzim, kdy vinařské cyklostezky, spolu s místní-
mi vinaři, zase symbolicky uzavřeme.

Text a foto: Klub přátel vína Staré Město

V neděli 13. května uplynulo přesně 70 let od smrti 
Dr. Ing. Rostislava Sochorce, který byl umučen v komunistické 
věznici v roce 1948 v Brně. Připomeňme si důležité mezníky ži-
vota tohoto významného staroměstského rodáka, po němž je po-
jmenována i ulice, ve které se narodil.

Dr.Ing. Rostislav Sochorec se narodil 2. července 1900 ve Sta-
rém Městě. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 
a VŠ zemědělskou v Brně (1924). Od poloviny 20. let podnikal 
v zemědělství a hospodařil na velkém statku na Hodonínsku. 
V letech 1935–1939 působil jako člen zemského zastupitelstva 
v Brně a redaktor Hospodářského obzoru v Brně. Za druhé světo-
vé války byl aktivní v domácím odboji. V parlamentních volbách 
v roce 1946 byl zvolen poslancem Ústavodárného Národního 
shromáždění za ČSL. Angažoval se v Jednotném svazu českých 
zemědělců a spolu s dalšími podobně orientovanými kolegy brá-
nil v provedení pozemkové reformy podle komunistických před-
stav. StB jej 23. února 1948, tedy těsně před únorovým převratem, 
odvlekla z jednání Jednotného svazu českých zemědělců, zatkla 
a uvěznila. Teprve koncem března 1948 na něho byla vypraco-
vána obžaloba a 13. května 1948 za nejasných okolností zemřel. 
Rodině nebylo dovoleno ani otevřít rakev. Jeho pohřeb 17. května 
1948 ve Starém Městě přerostl ve spontánní demonstraci mnoha 
set lidí proti komunistickému režimu. 28. října 1991 mu byl udě-
len Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy in memoriam.

Sochorcův odkaz je stále živý. Ve svém životě bil na poplach 
proti nedemokratickým praktikám. Jeho jednání je pro nás i dnes 

VINAŘSKÉ CYKLOSTEZKY JSOU OTEVŘENY

70 LET OD UMUČENÍ DR. ING. ROSTISLAVA SOCHORCE – 
POSLANCE ZE STARÉHO MĚSTA
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výzvou správně rozlišovat postoje a jednání současných politic-
kých stran. 

Letos jsme si připomněli v neděli 13. května na vzpomínkovém 
setkání jeho život a odkaz. Setkání se zúčatnili také syn a dcera 
Rostislava Sochorce i s dalšími příbuznými.  Kytičku na Sochor-
cův hrob položil také hejtman Jiří Čunek s dlouholetým poslan-
cem Ing. Ludvíkem Hovorkou.

Text: Kamil Psotka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium_v_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mendelova_univerzita_v_Brn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodon%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravskoslezsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_zastupitelstvo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravskoslezsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_zastupitelstvo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_parlamentn%C3%AD_volby_1946
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_parlamentn%C3%AD_volby_1946
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotn%C3%BD_svaz_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C4%9Bd%C4%9Blc%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotn%C3%BD_svaz_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C4%9Bd%C4%9Blc%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozemkov%C3%A1_reforma&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
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Již několik let organizuje ZŠ Staré Město okresní kola Mate-
matické olympiády. A nebylo tomu jinak ani letos 17. dubna, kdy 
jsme uvolnili učebny 137 žákům našeho okresu.

Největšího úspěchu dosáhli naši osmáci, kteří obsadili me-
dailové pozice: 1. místo Mirek Běhávka a 2. – 3. místo Katka 
Spáčilová, oba z 8. D. Ze 40 zúčastněných osmáků bylo jenom 
7 úspěšných řešitelů, což vypovídá o obtížnosti daných příkladů. 
V sedmých ročnících se úspěšnou řešitelkou stala Barborka Fol-
týnková ze 7.C.

Všem děkujeme za pěknou reprezentaci školy a těšíme se 
na další úspěchy.

Mgr. Jitka Kardosová

Dne 26. dubna se redakce školního časopisu ZŠ Staré Město 
sešla na vlakovém nádraží, aby se zúčastnila slavnostního vyhlá-
šení soutěže o nejlepší školní časopis, kterou již druhým rokem 
pořádalo ICM Holešov. Do soutěže zaslalo práce celkem 10 škol 
a každá z nich dostala pozvání na vyhlášení a workshop, který se 

SOŠG Staré Město pořádala již 7. ročník fotografické soutěže 
s chemickou tématikou Chemie objektivem. Letošního ročníku 
s tématem KOVY se zúčastnilo celkem 78 žáků z 19 základních 
a středních škol Zlínského kraje.

Porota zhodnotila umělecké zpracování bezmála 110 snímků. 
Mezi nimi se neztratily také práce dvou žákyň ZŠ Staré Město: 
na 2. místě se umístila Denisa Kmentová z 9. A s názvem foto-
grafie „Kouzlo přítomného okamžiku“ a na 3. místě Barbora 
Bajajová z 9. A s fotografií s názvem  „Stříbrná minulost“. Obě 
děvčata se zúčastnila slavnostního předání cen na vernisáži vý-
stavy ve Zlíně.

Mgr. Jitka Kardosová

v rámci události konal.
Akce začala vyhlášením nejlepších časopisů 

ve dvou kategoriích (tištěné a elektronické ver-
ze). O výsledcích rozhodovala odborná porota 
složená z novinářů a pracovníků ICM Holešov. 
Zástupce z každé redakce měl pak možnost svůj 
časopis přede všemi představit. Následovala 
beseda s šéfredaktorem Kroměřížského deníku 
Lukášem Pařenicou a redaktorkou Holešovska 
paní Hanou Helsnerovou. Elektronické verze 
časopisu byly promítány a oba je komentovali, 
takže jsme přesně mohli sledovat pochvaly, ale 
i výtky.

Po krátké přestávce měla každá redakce čas 
na to, aby si mohla promluvit přímo s některým 
z novinářů. Vzhledem k počtu let jejich praxe 
byly poznámky stejně jako loni naprosto tref-
né! Vždyť díky tomu, že jsme si vzali jejich rady 
k srdci a změnili i celkově design časopisu, jsme 
se letos umístili na krásném druhém místě v ka-
tegorii tištěných časopisů! Malinko nás mrzelo, 
že jsme nebyli první, protože vítězové postupují 

do celostátního kola, které se bude konat na podzim v Brně. Ale 
přes rok zase zabereme a snad se nám podaří dostat se až na tu 
nejvyšší příčku.

Mgr. Veronika Kusáková

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

SOUTĚŽ CHEMIE OBJEKTIVEM

VŠEZNÁLEK OPĚT NA CESTÁCH, LETOS VŠAK NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ!

ZŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



Poznat Berlín a Drážďany, seznámit se s historií a zajímavými 
událostmi vážícími se k těmto významným německým městům 
bylo cílem a náplní vzdělávací, kulturně - poznávací exkurze, 
kterou pro studenty Gymnázia ve Starém Městě připravila sek-
ce německého jazyka pod vedením Mgr. Zuzany Kohoutové 
a Mgr. Heleny Hlavačkové,Ph.D. 

Akce proběhla v termínu 29. dubna  - 3. května 2018. Dopra-
va ze Starého Města do Berlína a zpět byla realizována vlakem 
a autobusem. Po příjezdu do Berlína a ubytování jsme vyrazili 
do centra k prvnímu seznámení s tímto městem. Úvodní část 
exkurze byla zaměřena na památky „Starého Berlína“ – Bran-
denburger Tor, bulvár Unter den Linden, Gendarmenmarkt, Be-
belplatz, katedrála sv. Hedwigy, Neue Wache či Museumsinsel… 
jsou jen krátkým výčtem významných míst, která mapují pohnu-
tou historii tohoto města vzestupů a pádů.

Další část exkurze byla zacílena na tematiku věnující se „Váleč-
nému Berlínu.“  Den jsme započali u místa bývalého Hitlerova 
bunkru. Po odborném výkladu k porozumění veškerých dějin-
ných souvislostí spjatých s touto tragickou epizodou v historii 
Berlína jsme zavítali k Památníku obětem holokaustu. Obrov-
ské dílo rozprostírající se na ploše téměř 19.000m2 bylo otevře-
no v roce 2005 a čítá na 2711 různotvarých betonových stél. Při 
pohledu z výšky evokuje prostor dojem vln a má být upomínkou 
nacisty umučeného židovského obyvatelstva. Nedaleko odtud se 
nachází rovněž památník umučeným Sinti a Romům.

V odpoledních hodinách jsme zavítali do budovy Bundestagu, 
dřívějšího Říšského sněmu, který byl otevřen v roce 1894 a svému 
účelu sloužil do roku 1933. Tato monumentální stavba, jíž vévo-
dí nápis Dem deutschen Volke  a v níž zasedá německý spolkový 
sněm, byla kompletně zrekonstruována v 90. letech 20. století. 
Na základě návrhu britského architekta Normana Fostera získa-
la budova i novou prosklenou kupoli, která nabízí návštěvníkům 
krásný výhled na celé město.

Po této zajímavé prohlídce jsme pokračovali k Topographie des 
Terrors - dokumentačnímu centru a muzeu, v jehož prostorách, 
stejně jako ve venkovní expozici, se lze seznámit s nacionálněso-
cialistickou politikou a jejím dopadem na obyvatelstvo v letech 
1933-1945. Výstava má sloužit jako jeden z mnoha důkazů sku-
tečnosti, jak se Německo otevřeně vyrovnává se svou minulostí. 
V podvečer nechyběla ani procházka po „současném Berlíně“. Ta 
nabídla poznání turisty oblíbených míst, kterými jsou například 
Postdamer Platz, Sony centrum, Kaiser Wilhelm Gedächtniskir-
che či KaDeWe.

Téma Berlínské zdi a veškeré události pojící se s rozděleným 
Berlínem patřilo k nejsilnějším zážitkům celé exkurze. Procházka 
po Bernauerstrasse, která byla v letech 1961- 1989 jednou z hra-

ničních ulic mezi východním a západním Berlínem, stejně jako 
návštěva muzea připomínající osudy lidí, kteří se pokusili přes 
zeď uprchnout, završily dojmy nabytý pobyt v tomto historií zmí-
taném městě. Po prohlídce pozůstatku zdi, tzv. East Side Gallery, 
následovala návštěva vlakového nádraží Friedrichbahnhof, jež 
vstoupil do povědomí jako Palast der Tränen - Palác slz. Program 
neopomenul ani Hackesche Höfe, komplex 8 nádvoří, s jehož 
výstavbou bylo započato v roce 1908. Důležitým prvkem patr-
ným zvláště v této části Berlína, jsou tzv. Stolpersteine, Kameny 
zmizelých, připomínající oběti holokaustu a nacistického režimu. 
Komplex je od 1977 pod ochranou památkovou péčí a v součas-
nosti patří k vyhledávaným zábavným centrům.

Následující část naší cesty směřovala do Drážďan. Zde jsme se 
zaměřili především na významné památky nacházející se v cen-
tru města. Tomu vévodí nově vystavěná budova Frauenkirche, 
jejíž torzo připomínalo dlouhých 49 let bombardování Drážďan 
v únoru 1945. Stejně jako tento chrám, uchvátí návštěvníky Drá-
žďan i jeho nejvyhlášenější obrazárna Zwinger. Komplex vysta-
věný na popud saského kurfiřta Augusta II. Silného v roce 1710, 
skýtá mnohé galerie a výstavní sály, v nichž lze obdivovat díla sta-
rých mistrů, sbírku míšeňského porcelánu či výstavu globů a po-
četních pomůcek, které jistě potěší zejména návštěvníky Matema-
ticko - fyzikálního pavilonu. Procházka po nádherné Brühlově 
terase, přezdívané též Balkon Evropy, nám otevřela krásný výhled 
na Labe a celé historické centrum města.

Z cest jsme se navrátili plni dojmů a obohaceni o nové poznat-
ky. Všem účastníkům akce děkujeme za skvělou atmosféru, vní-
mavost a projevený zájem a těšíme se na další podnětná setkání 
a cesty do míst, jež skýtají poznání tolik nezbytné k pochopení 
a porozumění jazyka v celé jeho šíři a kontextu.

Za sekci německého jazyka
Helena Hlavačková

BERLIN - DIE WELTSTADT
SOŠG STAROMĚSTSKÉ NOVINY



Slovácký okruhSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Šestnáctý ročník Slováckého okruhu o Cenu Bohumila Kováře 
hostilo o víkendu 5. a 6. května 2018 Staré Město. První ročník se 
konal na kunovickém letišti, od té doby se závody pořádají pou-
ze ve Starém Městě. Populární motocyklový závod přilákal více 
než dvě stovky jezdců nejen z České republiky, ale i ze zahrani-
čí, zejména ze Slovenska a Rakouska.  Trasa městského okruhu, 
která patří v České republice k jedněm z nejoblíbenějších, vede 
již tradičně po Velehradské třídě nahoru až k mostu přes obchvat 
Starého Města. Tam jezdci v ostré levotočivé zatáčce sjedou dolů 
na obchvat, po němž se řítí rychlostí mnohdy kolem 200 km/h. 
Po odbočení na pravotočivé zatáčce přes kruhový objezd se řítí 
do prostoru startu a cíle. 

Trať bývá po celé délce lemována několika tisíci diváků. To 
vypovídá o zájmu občanů o tento druh závodů i přes to, že pro 
mnoho obyvatel to představovalo naopak nemalé snížení vlast-
ního komfortu. „S pořádáním závodů souvisí celá řada uzávěrek, 
zajištění náhradní dopravy, stanovení objízdných tras a podob-
ných omezení pro obyvatele Starého Města. Velmi si cením po-
moci a ukázněnosti obyvatel, kterých se všechna omezení dotkla 
a rád bych jim za to vyjádřil veliké poděkování,“ řekl starosta Sta-
rého Města, pan Josef Bazala. 

Letošní ročník představil několik novinek oproti uplynulým 
ročníkům. Některé z nich diváci ani nezaznamenají, jiných si 
všimnou. Letos byl poprvé ředitelem závodů Tomáš Jenčovský. 
Ten na tomto nejvyšším postu, co se organizace závodu týče, 
vystřídal dlouholetého ředitele pana Jiřího Svobodu. Další z no-
vinek už ale diváci zaznamenat mohli. Tou byl závod kubatury 
do 600 ccm.

Nový ředitel závodů letošní organizaci závodu zvládl na výbor-
nou, a i přes několik nehod se nejednalo o nijak zvlášť závažná 
zranění nebo snad život ohrožující karamboly. „Počet nehod byl 
letos velmi podobný uplynulým ročníkům, nijak zvlášť nevybo-
čoval ani počet zranění. V letošním ročníku to byla jen poranění 
horních končetin. Naštěstí se letos nemusel řešit žádný složitý 
úraz,“ uvedl předseda Motosport klubu v AČR Staré Město, pan 
Libor Karásek.

Jezdci soupeřili na trati dlouhé 4200 metrů ve 12 kategoriích. 
Letos vůbec poprvé vyjeli na staroměstský okruh stroje s obsa-
hem motoru do 600 kubických centimetrů. Tyto závodní speciály 
mohou na trati dosahovat rychlosti i 280 km/h. 

Motocyklové závody ve Starém Městě ovlivňuje, stejně jako 
další venkovní akce, přímo i počasí. To letošnímu ročníku přá-
lo a slunečné počasí vydrželo jak během sobotních tréninků, tak 
i na nedělní závody.

Text a foto: Aleš Korvas

SLOVÁCKÝ OKRUH ROZBURÁCEL STARÉ MĚSTO UŽ PO PATNÁCTÉ

Výsledková listina Slováckého okruhu 2018
Klasik do 175 ccm 
1. místo Marek Vrána /ČZ 175/
2. místo Jiří Obtulowicz /ČZ 125/  
3. místo Miloš Thér /ČZ 125/  

Klasik do 250 ccm – Memoriál Milana Šobáně st.
1. místo Vítězslav Hatan /YAMAHA/
2. místo Jiří Švihnos /YAMAHA/
3. místo Dušan Petr /YAMAHA/

Klasik do 350 ccm
1. místo Vítězslav Hatan /Yamaha/
2. místo Jiří Švihnos /Yamaha R 5/
3. místo Josef Juřík /Yamaha R 5/

Klasik do 500 ccm
1. místo Vraspír Martin /HONDA CB 500
2. místo Pavel Novák /Honda CB/
3. místo Ondřej Mráz /HONDA CB/

Klasik do 750 ccm – Memoriál Františka Mrázka
1. místo Petr Kunz /HONDA 750 CB/
2. místo Libor Mařík /HONDA/
3. místo Johan Furbock /WESLAKE SEELEY/

MČR Supermono
1. místo Libor Kamenický /Mali AHRA/
2. místo Karel Kalina /KATYAM 690/
3. místo Marek Němeček  /KTM 2015/

MČR TWIN
1. místo Petr Najman /KAWASAKI ER6/
2. místo David Hanzalík  /Kawasaki ER6
3. místo Marek Stibor/SUZUKI SV/

MČR do 125 ccm SP
1. místo Martin Sedlo /CAGIVA Mito/,
2. místo Ivo Doležal /APRILIA RS/
3. místo Marcel Hruboš /APRILIA RS 125/

MČR do 125 ccm GP – Memoriál Zdeňka Židlíka st.
1. místo Christopher Eder /KTM FRR 125/
2. místo Steffen Gramer /APRILIA RS/
3. místo Michal Savinkov /HONDA/

MČR do 250 CRR
1. místo Petr Kunz /YAMAHA/
2. místo Petr Křen /YAMAHA/
3. místo Karel Matuš ml. /APRILIA RS 250/

Sidecary
1. místo Roman a Ondřej Sedláčkovi /HONDA CB/
2. místo Richard Bílý a Milan Kostiuk /SUZUKI GS/
3. místo Jan Bednář a Jan Exner ml. /HONDA/

MČR do 600 ccm
1. místo Michal Vecko /Honda/
2. místo David Hanzalík /Kawasaki/ /SK/
3. místo Josef Ježovica /Kawasaki/ /SK

Zajímavosti:
délka závodní tratě   4200 metrů
šířka tratě    6-9 metrů
převýšení    35 metrů
zatáčky    9 pravotočivých
    9 levotočivých
kapacita závodníků   36 v každé kategorii
počet diváků    cca 6000
počet bezpečnostních prvků na trati cca  6000 pytlů, vaků
počet závodníků v 2018  205



SKAUTSKÁ MŠE V NAŠÍ FARNOSTI

V kostele Sv. Ducha se 27. dubna sešli skauti okresu Uherské Hra-
diště, kde u příležitosti svátku sv. Jiří slavili s P. Miroslavem mši sva-
tou. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je již více než 
100 let patronem skautů.  Za patrona jej zvolil sám zakladatel skau-
tingu Angličan Lord Robert Baden-Powell, a tak se tento svátek slaví 
po celém světě. Den jeho svátku, 24. duben, se stal pro skauty dokon-
ce jedním z nejvýznamnějších svátků. Připomíná nejen vítězný boj 
dobra se zlem, ale také hodnoty jako čestnost, pravda či statečnost.

Oddíly i jednotlivci svátek většinou slaví tím, že stráví svůj školní 
nebo pracovní den ve skautském kroji či se šátkem na krku. Skautky 
a skauty najdeme v naprosté většině zemí, na celém světě je jich ko-
lem 50 milionů, v ČR kolem 60 000. Především se po celé zemi konají 
setkání a další akce.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

POUŤ UHERSKOHRADIŠŤSKÉHO DĚKANÁTU

12. května se uskutečnila každoroční pouť našeho děkanátu na Ve-
lehrad, jejímž cílem je sejít se s biskupem v modlitbě za rodiny a du-
chovní povolání. V letošním roce doprovázela adoraci Scholička ze 
Starého Města. 

LETNICE, SVATODUŠNÍ SVÁTKY 

O Letnicích křesťané slaví seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, 
že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi. Letnice se sla-
ví padesátý den po Velikonocích (Vzkříšení), v tomto roce připadly 
na 20. května.  Pro naši farnost jsou Letnice významným dnem, ne-
boť zde máme kostel Svatého Ducha. 

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po na-
nebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, 
kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo 
poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplně-
ním události Velikonoc.  Židé si původně o Velikonocích připomí-
nali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O Letnicích 
pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj.

Kdo je Duch svatý?

Mnozí lidé se domnívají, že Duch je pouhé působení – nehmatatel-
né, přítomné kolem nás, možná působící hezké pocity, ale nějakým 
způsobem jen zdánlivé. Postava Otce je nám jasnější – malíři ho zob-
razují v lidské podobě a obecně míváme s otci nějakou zkušenost. Je-
žíš, Bůh Syn, je také osobou: v evangeliích o něm čteme, jak žil mezi 
obyčejnými lidmi a většinou dělal běžné věci jako my. Ale Duch? Je 
obtížné vidět ho jako osobu právě proto, že si ho těžko můžeme před-
stavit v lidské podobě.

Symboly Ducha

V Bibli je Duch svatý popisován jako vítr, oheň, oblak, voda, olej, 
dech, světlo. Při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podobě holubice, což 
bývá často znázorňováno i v náboženském umění:

„Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a mod-
lil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě 
jako holubice“ (Lk 3,21–22).

(Upraveno podle - Charles  Whitehead: V síle Ducha)

ZVEME VÁS

Slavnost Těla a Krve Páně bude slavena ve čtvrtek 31. 5. 2018 mší 
sv. v 18 hod., po ní následuje průvod s Eucharistickým Kristem uli-
cemi našeho města.

V NEDĚLI 3. 6. 2018 SE USKUTEČNÍ PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ. 14 dětí prožije svůj velký den spolu se svými rodiči, příbuzný- 
mi a farností při mši svaté, která začne v 9:30 hodin.

V SOBOTU 9. 6. 2018 v 19:00 HODIN PROBĚHNE KONCERT 
POPGOSPELOVÉ SKUPINY „GOODWORK“. (Při mši svaté v 18:00 
hodin zazní část z repertoáru této skupiny.) Více informací na: http://
goodwork.cz/profilyPlakát – viz příloha

PO  SLAVNOSTI PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - 
OD  4.  6.  2018 - BUDOU BOHOSLUŽBY PROBÍHAT TAKTO: 
V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 ho-
din. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 
hodin, Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 ho-
din, 10:00 hodin. Sledujte, prosím, pořady bohoslužeb v jednotlivých 
týdnech. Děkujeme!

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA  VÁŠ FINANČNÍ DAR PŘI KVĚT-
NOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE NA NOVÝ KOSTEL. 

JSME VÁM VDĚČNI ZA  276 802 Kč . 

Finanční prostředky budou použity na náklady spojené s exterié-
rem nacházejícím se u  polyfunkčního sálu a  s  instalací stínící folie 
na jižní straně skleněného pláště nového kostela. Na Vás všechny pa-
matujeme v modlitbě a při slavení mše svaté v 1. a 3. neděli v měsíci. 
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Další úspěšný ročník akce s názvem Den Země má za sebou areál 
REC Group ve Starém Městě. Letos organizátorům přálo počasí 
a do areálu společnosti zavítaly tisíce návštěvníků. Nemalý podíl 
na úspěchu této akce, která se z velké většiny odehrává pod širým 
nebem, má počasí. To letos bylo organizátorům nakloněno, zá-
stupy nejen Staroměšťanů se přišly podívat do všech koutů areálu. 
Stejně jako v předešlých ročnících byly i letos pro veřejnost ote-
vřeny téměř všechny prostory firmy, která se zabývá zpracováním 
odpadu a jeho dalším využíváním.
„Již několik let funguje Den Země v Kovosteelu tak, že během 
týdne, čili ve čtvrtek a v pátek je areál otevřen pro školky a školy, 
které mají komentovanou prohlídku. V sobotu se brány vždy ote-

vřou pro širokou veřejnost. Pro ty jsou připraveny nejen atrakce, 
prodejní stánky, tvořivé dílničky a mnoho dalších lákadel. Na pó-
diu se odehrává kulturní program a koncerty,“ uvedla hlavní or-
ganizátorka Dne Země, Monika Ondruchová.

Text: Aleš Korvas, Foto: Silvie Korvasová

DEN ZEMĚ V KOVOSTEELU
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Maminko, nevím, co Ti přát,
Jsem totiž vážně nerozhodný.
A tak Ti přeju tisíckrát,
Abych byl aspoň jednou hodný.

Toto bylo hlavní myšlenkou na besídce pro maminky v KMŠ. 
A děti se snažily, aspoň dnes vydržet nezlobit.  A k tomu ještě na-
cvičily pěkné vystoupení. 

Děti ze třídy žabiček a kuřátek se předvedly ještě v neděli na so-
kolovně a v kostele.

Myslím, že maminky byly na své děti moc pyšné a zapomně-
ly na mnohá trápení.  Určitě si toto poděkování zaslouží.  Nejen 
od dětí. 

KMŠ  St. Město

12. dubna a  23. dubna proběhla okresní kola Biologické olympiá-
dy 2017/2018. Letošní téma neslo název „Pohyb“. V obou katego-

V neděli 29. 4. 2018 se na Orlovně ve Starém Městě konaly Díl-
ničky. Tuto tradiční oblíbenou akci započala před lety naše členka 
Barunka Halodová. Letos již po  třetí vystoupila Křesťanská ma-
teřská škola ze Starého Města s pásmem Na mravenčí pasece. Pó-
dium se hemžilo malými mravenečky, kteří zpívali, tančili a hráli 
si. Po bouřlivém potlesku diváků a poděkování paní učitelce Ale-
ně Valešové se přítomné děti rozutekly na rukodělná stanoviště. 
Zde si vyrobily drobné dárky v podobě zápichu, záložky do kníž-
ky, přání, látkových květin, vázičky... Dárečky mají připravené 
pro své maminky nebo babičky, které budou mít svátek druhou 
květnovou neděli.

Dospělí si mohli vypít šálek lahodné kávy či čaje a dát si zákus-
ky, které upekly maminky z naší jednoty.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
této krásné akce!

Mgr. Jana Ferdová

riích (D = 6. a 7. ročník, C = 8. a 9. ročník) ZŠ Staré Město vždy 
reprezentují ti nejúspěšnější ze školních kol. 

Biologická olympiáda se skládá z teoretického testu, praktické-
ho laboratorního úkolu, poznávání rostlin a poznávání živočichů. 
Okresní kolo je ještě navíc doplněno o vstupní práci na jedno ze 
čtyř stanovených témat, jejíž zpracování je nezbytné pro účast 
v okresním kole. 

Za mladší kategorii hájili barvy školy Leopold Chrástek a Pavel 
Valenta. Leo získal velmi pěkné 7. místo. Na Gymnáziu v Uher-
ském Hradišti se soutěže zúčastnilo 44 soutěžících.

23. dubna bojovali v DDM v Uherském Brodě ve starší katego-
rii Kateřina Spáčilová a Dominika Vagundová. Obě se na olympi-
ádu poctivě připravovaly, proto se dalo očekávat, že nepojedeme 
domů s prázdnou … Po loňském bramborovém místě Domini-
ky v mladší kategorii jsme s napětím očekávali, jak se jí povede 
v kategorii starší. Děvčata skvěle zabojovala a z Uherského Brodu 
si odvezla krásná umístění. Ze 45 soutěžících obsadila Kačenka 
6. místo a Domča parádní 3. místo a tímto i možnost postupu 
do krajského kola, které se bude konat v ZOO Zlín-Lešná. Takže 
pro Dominiku cesta pokračuje a my budeme držet pěsti …

Mgr. Martin Motyčka

MAMINKO

DÍLNIČKY K SVÁTKU MATEK

OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ OLYPIÁDY
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Dne 2. 6. 2018 uplynulo 10 let od doby, kdy nás 
opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan Josef  
Čevela.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 18. 6. 2018 by se dožil 90 let pan Antonín 
Chrástek. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 30. 6. 2018 vzpomeneme pátý rok od úmrtí 
pana Vojtěcha Tomečka.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s ro-
dinami.

 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

 
Začátek 16.30 hod.

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

náměstí Velké Moravy

náměstí Velké Moravy
Začátek 16.00 hod.

Dobrodružná stezka za prázdninami
Náměstí Velké Moravy, začátek 14.00 hod.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 11. 6. 2018. 

Příští noviny vyjdou 29. 6. 2018.

Výročí narozenin odboru stavebního úřadu

Kulaté výročí narozenin oslavila v uplynulých dnech vedoucí Odboru 
stavebního úřadu a úřadu práce ve Starém Městě, paní Helena Štolho-
ferová. Do budoucna jí přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. 
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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



Sport STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Mezinárodní fotbalový turnaj Colorlak cup 2018 pro hráče roč-
níku narození 2009 (U9) a mladší se konal v sobotu 5. 5. 2018 
na fotbalovém stadionu Rybníček ve Starém Městě. Turnaj byl 
obsazen kromě domácí Jiskry také týmy z MFK z Vyškova, FC 
Viktoria Otrokovice nebo dívčím týmem 1. FC Slovácko. Ze za-
hraničních týmů se představily FC Spartak Trnava, MFK Skalica, 
Fotbalová škola Roberta Hanka, FC Petržalka a OFV Nitra.

Staroměstská Jiskra postavila soupisku z hráčů Ondruch To-
máš, Vybíral Tomáš, Šmíd Darek, Huňka Michal, Otáhal Jan, Ho-
ferek Ondřej, Hrušák Ondřej, Žák Martin, Štípa Martin, Frýbort 
Marek, Tureček Vilém a Špatný David. Po skvělém výkonu obsa-
dil domácí tým nakonec šestou příčku.

Text: Aleš Korvas, Foto: Robert Mazáč

Meziokresní turnaj talentované mládeže fotbalistů se uskuteč-
nil ve Starém Městě na sportovišti Širůch ve středu 25. 4. 2018. 
Své síly si na tamním hřišti poměřili zástupci okresních fotbalo-
vých svazů z Uherského Hradiště, Zlína, Kroměříže a Vsetína.

Staroměstská Jiskra měla nejpočetnější zastoupení v kategorii 
mládeže do 12 let, U12. 

Barvy místního fotbalového klubu hájili „pod společnou vlaj-
kou“ OFS Uherské Hradiště hráči narození v roce 2006 František 
Bačák, Ondřej Zelený, Jakub Hájek, Jindřich Trvaj a Filip Mach. 

Poslední jmenovaný byl vyhlášen nejlepším hráčem kategorie 
U12.  

„Všichni fotbalisté hrající pod okresním fotbalovým svazem 
Uherské Hradiště podali vynikající výkon. Rád bych ale udělil 
zvláštní poděkovaní a ocenil hráče Jiskry v kategorii U12. Ti se 
po mírném zaváhání v jarní části stali celkovými vítězi a postou-
pili na turnaj krajských vítězů, který se uskutečnil v Hluku na za-
čátku května,“ uvedl Jan Žitňanský z JISKRY Staré město z.s.

Text a foto: Aleš Korvas

MEZINÁRODNÍ TURNAJ NA RYBNÍČKU

ZÁSTUPCI JISKRA STARÉ MĚSTO ZÁŘILI 
NA MEZIOKRESNÍM TURNAJI



DOLINEČKA

ZKOUŠKY VLOH



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jména dětí zprava doleva (od okna): Amálie Doležalová, Léa Hébert, Filip Peprníček, Matěj Janků, Maria Psotkova, Adam 
Pastorek

Jména dětí zprava doleva (od okna): Bartoloměj Mikel, Elena Holčáková, František Stehlík, Ema Bartošová, Gabriela Bohuno-
vá, Eduard Hůsek


