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Vážení spoluobčané, rád bych Vás tímto informoval 
o investičních akcích, které město v průběhu letošního 
roku dokončilo, v současné době provádí, nebo v blíz-
ké době zahájí jejich realizaci. Koncem června bylo 
zkolaudováno a dáno do provozu veřejně přístupné 
hřiště v ulici Michalská. Polyfunkční sál pod koste-
lem Sv. Ducha již posloužil při výstavě Zahrada Mo-
ravy, a to především v sobotu, kdy nás překvapil silný 
déšť, a organizátoři tak mohli večerní program pře-
sunout do nového sálu. Na Velehradské ulici v areálu 
bývalého školního hospodářství probíhá čilý stavební 
ruch výstavbou nových rodinných domů a v ulici  Tö-
nisvorst je v plném proudu výstavba bytového domu. 
V ulici Karolíny Světlé zahájilo město její rekonstruk-
ci a spoluobčané během měsíce září dostanou k uží-
vání novou komunikaci, veřejné osvětlení, chodníky 
a parkovací plochy. Tuto stavbu provádí společnost 
PORR a. s. v celkové částce 8,7 milionů korun. Budo-
va radnice má již svou květinovou výsadbu a společ-
nost STAVAKTIV s. r. o. uvnitř provádí stavební úpra-
vy sociálního zařízení v 1. a 2. podlaží staré budovy 
městského úřadu a klimatizaci ve 3. podlaží přístavby 
městského úřadu v celkové hodnotě 3 miliony korun. 
V ulicích města jsou osázeny nové květinové záhonky 
a květináče s výsadbou. Na novém hřbitově probíhá 
instalace urnových hrobů, nového osvětlení a chod-
níků. I před smuteční síní na hřbitově jsme opět vy-
dláždili část chodníků a i v příštím roce budeme s mo-
dernizací pokračovat. Stavební společnosti KODRLA  
s. r. o. jsme již předali staveniště k zateplení obvodo-
vého pláště a výměně oken základní školy č. p. 715 
na náměstí Hrdinů včetně rekonstrukce střechy v cel-
kovém objemu stavebních prací v hodnotě 11 milio-
nů korun. Stavební společnost Látal s. r. o. realizuje 
chodník u nového sportovního areálu v ulici Salašská 
včetně tří parkovacích míst v hodnotě 600.000 Kč. 
Ve druhé polovině července zahájila tatáž stavební fir-
ma úpravy v MŠ Rastislavova v prostorách po bývalé 
základní umělecké škole. Po dokončení těchto prostor 
zde bude mít zázemí Středisko volného času Klubko - 
Čtyřlístek. Tyto stavební úpravy vyjdou město na 1,1 
milionu korun. V plném proudu je i rekonstrukce pří-
stavby sportovní haly Širůch, a to konkrétně moder-
nizace šaten a sociálního zařízení v částce 1,8 milionu 
korun, kterou provádí společnost KODRLA s.r.o. Prá-
ce by měly být dokončeny do konce prázdnin. V bu-

STAVÍME, MODERNIZUJEME, VYLEPŠUJEME
dově SKC (sokolovna) bude do začátku srpna nainsta-
lováno nové akustické opatření a klimatizace v celkové 
hodnotě 2,1 milionu korun. Tuto stavbu nám dodává 
společnost STAMOS s.r.o. Rád bych ještě vzpomenul 
již probíhající investici v ulici Komenského za 2,7 mi-
lionů korun, kde vznikne celkem 27 parkovacích míst 
pro návštěvníky školy, restaurace a okolí, z toho 19 
v letošním roce a dalších 8 v příštím roce po prove-
dené modernizaci učeben základní školy. Učitelé, žáci 
a rodiče se dočkají nového chodníku k základní škole. 
Tuto stavbu provádí SVS CORECT s. r. o., která bude 
provádět od začátku srpna i rekonstrukci komunikace 
v ulici Salašsksá  - 2. etapu.  Náklady na tuto akci vy-
jdou na 2,9 milionů korun. Společnost JASS-UNI s. r. 
o. nám poskytla nejlepší nabídku 5,1 milionu korun 
na cyklostezku v ulici Kostelanská, ta je spolufinanco-
vána Státním fondem dopravní infrastruktury, který 
nám na tuto akci přispěje částkou asi 3,5 miliony ko-
run. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině 
srpna a potrvají 75 kalendářních dnů. Tatáž společnost 
začátkem srpna zahájí i vybudování nové komunikace 
a kanalizace v ulici na Trávníku v celkové částce 2,3 
milionů korun. Na podzim a zimu letošního roku pak 
připravujeme velkou modernizaci budov ZŠ 1000, ZŠ 
1720 a kotelny ZŠ 1720, jak jsem se již zmínil v minu-
lých Staroměstských novinách.

Vážení spoluobčané, město si díky dobrému finanč-
nímu hospodaření, získávání dotací z EU a projekto-
vé připravenosti může dovolit investovat do obnovy 
svého majetku, vylepšovat a modernizovat veřejné 
prostory a infrastrukturu. Chtěl bych Vám sdělit, že 
neleníme a připravujeme nové projekty, jako je za-
teplení domu s pečovatelskou službou na Kopánkách, 
chodník na Zerzavici, modernizaci ulice Hradišťská, 
výstavbu nové budovy knihovny na náměstí Hrdinů, 
parkovací dům u vlakového nádraží nebo moderniza-
ci místních komunikací a další. 

Přeji Vám klidné letní prázdninové dny, abyste na-
čerpali sil a užili si dnů volna. Vám, kteří chystáte pra-
covní aktivity, aby se nic nepřihodilo a úspěšně jste 
zvelebili svá obydlí a okolí. Především Vám přeji, aby 
Vám sloužilo zdraví, neopouštěla Vás dobrá mysl a ná-
lada.

S přáním všeho dobrého
Josef Bazala

starosta 



Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v sobotu 30. 6. 2018 při požá-
ru bytu v přízemí jednoho z bytových domů na sídlišti Kopánky. 
Operační důstojník hasičů vyslal na místo jednotku profesionál-
ních hasičů z Uherského Hradiště a další jednotky dobrovolných 
hasičů ze Starého Města, Babic a Kunovic.

Zasahující hasiči zjistili, že v bytě, ve kterém požár vznikl, se 
nachází jedna osoba, kterou vyvedli z hořícího bytu ven a poz-
ději byla převezena do nemocnice. Evakuováno bylo ještě dalších 
sedm obyvatel, z nichž tři se nadýchali zplodin a byli ošetřeni 
zdravotníky.

To, že je Staré Město archeologickými nálezy doslova prošpi-
kováno, si už archeologové s Luďkem Galuškou v čele zvykli. 
Nález, který ale učinili v polovině května, předčil veškeré dosud 
známé objevy a očekávání. Při průzkumu, který byl učiněn před 
stavbou rodinného domu byly nalezeny pozůstatky osob z obdo-
bí Velké Moravy. „Tato lokalita je nám celkem známá. Když se zde 
před několika lety stavěl jiný rodinný dům, tak jsme i zde našli 
pozoruhodné nálezy. Dalo se tedy očekávat s velkou mírou prav-
děpodobnosti, že se podaří nález i na této, vedlejší lokalitě,“ uvedl 
docent Luděk Galuška, ikona archeologie období Velké Moravy 
z Moravského zemského muzea.

Unikátními nejsou nálezy z období Velké Moravy jako takové, 
výjimečnými jsou ale polohy osob, které byly v hrobech objeveny.  
Jeden hrob obsahuje kostru člověka, který je pohřben v pozici na-
prosto odlišné proti tehdejšímu způsobu pohřbívání, další hrob, 
který leží o necelé čtyři metry dále zase obsahuje dvě těla, která 
jsou položena s hlavami na sobě a trupy na sobě.

„Tehdejší způsob pohřbívání byl takový, že do hrobní jámy se 
tělo uložilo tak, aby dolní končetiny byly natažené, ruce podél 
těla přičemž nohy a pohled zemřelého byly otočeny na Východ 
a hlava směřovala na Západ.  V případě jednoho z hrobů je to 
ale tak, že kostra má ruce složeny na hrudníku, nohy pokrčené 
a kostra je otočena s hlavou směřující k Východu,“ popisuje hrob 
Luděk Galuška.  

Další z nezvyklých hrobů obsahoval jen spodní končetiny, 
hlava a trup se nenašly, vedlejší hrobová jáma obsahovala jenom 
dva bronzové gombíky a dětský mléčný zub. Všechny tyto nálezy 
a artefakty byly učiněny v hloubce přibližně šedesát centimetrů 
pod současným povrchem, lze tedy odhadovat, že byly pohřbeny 
přibližně ve stejném období. 

Po zastavení přívodů elektřiny, plynu a vody hasiči dostali 
oheň pod kontrolu během chvíle pomocí vysokotlakého proudu 
vody z jedné hadice. „Požárem byly poškozeny ohraničující kon-
strukce instalační šachty, potrubí vody a vzduchotechniky, přívod 
plynu k plynovému sporáku, elektroinstalace, vnitřní vybavení 
kuchyně. Prostory domu byly zakouřeny a voda z poškozeného 
vnitřního rozvodu vody promáčela stropní konstrukci a vnikla 
do sklepa,“ uvedl Roman Žemlička z Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje.

Text: Aleš Korvas, Foto:  HZS Zlínského kraje

Podle dosavadních poznatků archeologů je místo určené pro 
pohřbívání osob, které byly buď něčím výjimečné již za svého ži-
vota, nebo zemřely za nejasných nebo na tehdejší dobu divných 
příčin, například se mohly utopit, trpět tělesnou nebo duševní 
chorobou za svého života. „Takoví jedinci nemohli být pohřbeni 
na vysvěceném hřbitově, který býval v okolí kostela. Pro takové 
osoby bylo většinou vyčleněno místo mimo oficiální pohřebiště. 
A právě takové místo si myslíme, že jsme Na Valách objevili. Jak 
už to ale s archeologií bývá, je to vše pouze na úrovni hypotéz 
a s největší pravděpodobností tomu nebude jinak ani po prohlíd-
ce antropologem,“ dodal Galuška s tím, že kosti jsou již ve stavu 
vylučujícím přesnější a jistější potvrzení způsobu úmrtí.

Text a foto: Aleš Korvas
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POŽÁR BYTU NA KOPÁNKÁCH

NEVÍDANÝ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ VE STARÉM MĚSTĚ



Vedení města hlásí, že Sportovní areálu Širůch je opět ve vlast-
nictví Starého Města. Tomuto kroku předcházelo několikatý-
denní vyjednávání starosty s vlastníkem Synot Real Estate a. s. 
Ivo Valentou o odkoupení areálu. Následně pak série hlasování 
a schvalování v radě města i v zastupitelstvu.  Ve středu 11. čer-
vence 2018, za účasti televizních kamery TV SLOVÁCKO, staros-
ta města podepsal kupní smlouvu na výkup areálu v celkové výši 
20 milonů korun.  Do majetku města tak přibudou dvě fotbalová 
hřiště, tribuny, tenisové kurty a hospůdka, které ve Starém Městě 
neřekne nikdo jinak než „U Karla“. Celý proces byl završen v pá-
tek 13. července 2018, kdy vedení města areál převzalo. Tříhekta-
rový sportovní areál se tak vrací staroměstským občanům po více 
než dvaceti letech. Výjimkou je pouze Hotel Synot, ten nadále 
zůstane v majetku společnosti Synot Real Estate, která sportov-
ní areál vlastní a spravuje od roku 1998. Městské sportoviště tak 
bude tvořit téměř ucelený prostor i s koupalištěm a nedalekým 
fotbalovým hřištěm na Rybníčku, kde má momentálně své záze-
mí domácí fotbalový klub Jiskra Staré Město. Jeho činnost byla 
založena před patnácti lety a před třemi lety se k podpoře klubu 
přidala i firma Colorlak, a. s. Od té doby se ve Starém Městě daří 
velmi kvalitně pracovat s mládeží.  Změny v činnosti Jiskry nasta-
nou v tom, že okresní soutěže tj. mladší dorost a všechny žákov-

ské přípravky budou nadále hrávat na hřišti 
na Rybníčku a krajské soutěže muži, starší 
dorost, starší a mladší žáci pak budou mít 
svá mistrovská utkání na Širůchu. O spor-
tovní areál se i nadále bude starat FC Slo-
vácko, které zde bude mít své zázemí.“ uve-
dl starosta Josef Bazala. Ve Starém Městě 
tak budou k dispozici tři fotbalová hřiště, 
splňující parametry pro mistrovská utká-
ní a dvě hřiště s umělým povrchem. Celý 
areál nyní čekají nezbytné rekonstrukce 
a modernizace. „Hlavním problémem je 
zavlažování hlavního travnatého hřiště 
na Širůchu. To budeme řešit prioritně. Sta-
roměstská tráva byla vždy výkladní skříní 
a chloubou v rámci celého okresu. Jako jed-
nu z prvních investic vidím v zabezpečení 
dostatku vody na zavlažování hřiště. Ná-

sledovat bude rekonstrukce plynových kotlů v prostorách hlavní 
tribuny, rekonstrukce umělé travnaté plochy, chodníků a veřej-
ného osvětlení. Na pořad časem přijde i rekonstrukce schůdků 
na hrázce, řešení parkovacích ploch a další“ doplnil starosta Ba-
zala. 

Text a foto: Aleš Korvas
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SPORTOVNÍ AREÁL ŠIRŮCH JE ZPĚT 
V RUKOU STARÉHO MĚSTA
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Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Neštěstí s tragickými následky se stalo v úterý 26. červ-
na 2018 ve Starém Městě. V prostorách stáčírny ředidel 
došlo podle dosavadních informací k výbuchu a vznícení 
oblečení na čtyřiatřicetileté ženě z Jalubí. Ta podle očitých 
svědků stačila přiběhnout ke kolegům na jejich pracoviště, 
kde se ji intenzivně snažili uhasit. Sami přitom utrpěli po-
páleniny na horních i dolních končetinách.

„Zraněny byly čtyři osoby, dvě 
z nich byly převezeny sanitními vozy 
do nemocnice v Uherském Hradišti. 
Odtud byla jedna z nich letecky trans-
portována na popáleninové centrum 
v Brně Bohunicích, druhou převezly 
záchranáři rovněž do Brna sanitním 
vozem,“ uvedl starosta Starého Města 
Josef Bazala.

Incident okamžitě uvedl v nejvyšší 
stupeň pohotovosti hasiče, kteří sídlí 
přímo v areálu Colorlaku, ale i profe-
sionální hasiče z Uherského Hradiště 
a Zlína. Povoláni byli také dobrovolní 
hasiči ze Starého Města, Kunovic a Ba-
bic.

Požár se podařilo lokalizovat a do-
stat pod kontrolu během necelé půl 
hodiny. Všechny složky integrované-
ho záchranného systému byly v areálu 
za pár minut. Během incidentu neu-
nikly do ovzduší žádné chemické nebo 
zdraví ohrožující látky, i přesto ale ha-
siči celou dobu zásahu pracovali s na-
sazenými dýchacími přístroji.

Jaké jsou přesné příčiny havárie 
nyní zjišťuje policie v součinnosti s ex-
perty od hasičů. Výsledek šetření se dá 

očekávat v řádu několika týdnů.
Předběžná výše škody na majetku společnosti byla vy-

číslena na přibližně 5 000 000 korun.
Text: Aleš Korvas, Foto: HZS Zlínského kraje

POŽÁR V COLORLAKU VE STARÉM MĚSTĚ
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Nedělní odpoledne si užily děti v doprovodu rodičů, kte-
ré zavítaly v neděli 24. 6. 2018 na náměstí Velké Moravy. 
Středisko volného časy Klubko pro ně připravilo každo-
roční akci před začátkem prázdnin s názvem Hurá prázd-
niny. Letošní ročník byl ale od předešlých mírně odlišný. 
Děti neplnily úkoly přímo na náměstí. Tam je čekalo pou-
ze zahájení, při němž obdržely kartičky a splnily první dva 
úkoly, které připravily pracovnice knihovny a Spolku přá-
tel historie Morrigan, za které obdržely první dva podpisy. 
Další stanoviště bylo v režii staroměstských skautů a čekalo 
na soutěžící u Památníku Velké Moravy. Takto prošli soutě-
žící celé Staré Město od Orlovny, přes SKC až do Střediska 
volného času Klubko, kde si za odměnu mohli vyzkoušet 
poznávání rostlin, další aktivy a nakonec i opéct špekáček.

Text a foto: Aleš Korvas

HURÁ PRÁZDNINY 
PŘILÁKALY ŠEDESÁTKU DĚTÍ
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Říká se, že vše má svůj začátek a konec. Ten náš příběh se začal 
psát v září 2007, kdy se konal nábor do nové skupinky Dolinečky 
I. Ta předchozí manželů Bazalových a následně dcery Kateřiny 
už vyrostla a přešla do dospělého souboru, či cimbálové muziky. 

Ve čtvrtek 6. září 2007 se suterén červené základní školy za-
plnil asi 50 malými dětmi a jejich rodiči. Děti si hrály, skákaly, 
běhaly a rodiče se snažili domluvit s vedoucími, zda to jejich dít-
ko přijmou. V Dolinečce se snažíme dát příležitost každému. Tak 
se nakonec jediným mantinelem stala kapacita a možnosti Katky 
a Jarušky.

Už další čtvrtek 13. září vše naplno začalo. První říkanky, 
písničky a rytmika u klavíru, základní taneční postoj, chůze či 
běh. To vše spojené s hudebním doprovodem. Nedílnou součástí 
všech nácviků bylo posilování zádového svalstva na karimatkách 
a s ním související formování tanečního postoje. Děti si nosily 
(a často také v tělocvičně zapomínaly a už nikdy si nevyzvedly, 
raději přišly další týden s novou) karimatky na cvičení na zemi 
a krabičky od čaje na trénování správné vzpřímené chůze. Netře-
ba dodávat, že je po sobě házely a lítaly všude možně. 

Na konci září nás čekala první veřejná prezentace – Michalské 
slavnosti ve Starém Městě. Tentokrát jen asi pro polovinu ze 45 
dětí, které v té době do Dolinečky I chodily. Ostatní si ještě ne-
stihli pořídit slavnostní staroměstský kroj. I tak to byl neskutečný 
zážitek. Někteří z nich kroj doma měli, ale do té doby jej neob-
lékli. Najednou před námi stáli malí šohajíci a švarné děvčice. 
Nastrojení, naškrobení, nažehlení a nádherně čistí. A v tom byl 
ten problém. U radnice se to ještě dalo. Tam měli „jen“ stát a če-
kat, než vyrazí průvod. Ale u stárka a stárky na všechny vždy čeká 
spousta dobrot. Vše chtěli ochutnat. Jenže měli malé ruky a navíc 
byli v kroji. Pár krojů se sice trochu zašpinilo, ale většina požádala 

své nové paní učitelky, které jim ochotně pomohly. Když si děti 
potom u radnice přebírali rodiče, nestačili se divit, jak to jejich 
ratolesti výborně zvládly.

Naše první vystoupení mělo proběhnout na vůbec prvním Vá-
nočním jarmarku ve Starém Městě. Ještě před ním jsme pozvali 
všechny rodiče, aby se na nás přišli podívat do tělocvičny. Děti 
za tři měsíce práce zvládly několik vánočních koled i básniček 
o zvířátkách.

Po zasloužených vánočních prázdninách jsme v lednu 2008 
začali již nacvičovat na premiéru, která je každoročním vyvrcho-
lením práce v Dolinečce (korunovaná odměnou v podobě zahra-
ničního zájezdu). Na našem repertoáru proto nemohlo chybět 
pásmo Na dvoře, které v 80. letech vytvořila paní Tarcalová a už 
jej tancovalo (a předpokládáme, že i do budoucna bude zpraco-
vávat) několik generací.

Celoroční úsilí jsme zakončili táborákem společně s rodiči. 
Ten se v průběhu let přesunul na zahradu k Fryštákům.

V září 2008 se kolektiv mírně obměnil. Zkušení mazáci již 
věděli, že je na konci září čekají hody, v prosinci vystoupení 
a na konci školního roku premiéra. Nově jsme zařadili na začát-
ku září účast na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, vynášení 
mařeny a předvelikonoční soustředění se spaním v tělocvičně. 
Zážitek, na který děti nedaly dopustit a nechtěly o něj přijít ani 
v době, kdy už jim dospělost klepe na dveře. Na začátku června 
jsme vycestovali na vůbec první zájezd – na MFF Štěpy do Veselí 
nad Moravou. Naposledy nás oficiálně doprovázela CM Bálešáci, 
od dalšího roku 2009 jsme již navázali spolupráci s CM Dolin-
ka ZUŠ Staré Město s vedoucím Radimem Snopkem a primášem 
Tomášem Snopkem. Obě skupinky dětí ve stejném věku záhy na-
šly společnou řeč, a proto jsme se scházeli nejen na vystoupeních, 
ale i společných zábavách. Zájezd do Veselí si všichni užili. Katka 
s Jaruškou získaly nezapomenutelnou zkušenost: všechny děti 
byly nastrojené v krojích a chystaly se vyrazit na průvod. V tom 
se zvedla jedna ručička a nesměle se ozvalo: „Mně se chce čurat.“ 
V tom momentě vystřelilo do vzduchu zbývajících 43 rukou. Bo-
hužel kapacita toalet 3 neumožňovala provézt akci kulový blesk. 
Průvod jsme nestihli a dobíhali jsme ho ulicemi Veselí až téměř 
k místu vystoupení. Od té doby až do dnešních dnů byly vždy 
děti před oblékáním do krojů povinně odesílány na záchod.

Roky běžely v duchu nastavené koncepce (tanec, zpěv, vy-
stoupení, zvyky a hlavně kamarádi), děti rostly a zdokonalovaly 
svá taneční umění. Za svá pásma získaly ocenění a uznání po-
roty v letech 2011, 2013 a 2017 na přehlídce dětských souborů.  
Z chlapců Ondřej Bazala tvořil malé úspěšné verbíře a postup-
ně vítěze regionálních i národních kol. Neztratili se ani zpěváč-

PŘÍBĚH NEKONČÍ
Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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ci na Slavíčkovi. Přidali jsme další obchůzku – fašank, zdobení 
kraslic a pletní žil před Velikonocemi a dožínkovou mši svatou.

Každý rok jsme někam vycestovali. Nejprve po České repub-
lice (Žďár nad Sázavou, Přerov, Mariánské Lázně, Brno, Praha 
aj.) později také do zahraničí (Zvolen a Turzovka na Slovensku, 
Szeged v Maďarsku, Skopje v Makedonii).  O jednotlivých akcích 
jsme vás průběžně informovali, proto se k nim již nebudeme vra-
cet. Bylo by to na dlouho.

Děti rostly a najednou před námi nestály ty malé ukecané prin-
cezny a živí neposední broučci, ale slečny a mladí pánové, kteří 
toužili více poznávat okolní soubory a jejich taneční kroky. Proto 
přišli s myšlenkou dětské besedy u cimbálu v kroji s výukou tan-
ců. Ta se úspěšně konala v sobotu 17. 3. 2018 v naší sokolovně. 
Přijely soubory z vedlejšího Uherského Hradiště i vzdálenějšího 
Kyjova. Všichni zúčastnění si akci moc pochvalovali. Naučili se 
staroměstskou sedlckou, hlucké vykopávané, podtáčanou ze zá-
lesí a kyjovskou skočnou. Navázala se nová přátelství a slib, že si 
akci musíme určitě zopakovat.

A pak přišel 4. květen 2018 a s ním i poslední premiéra pro 
současnou podobu Dolinečky I. Do dospělosti vydrželo 25 ne-
smírně šikovných a nadaných tanečníků a tanečnic, kterým ne-
chybí elán, taneční nadšení, zájem udržovat lidové tradice a tou-
ha předávat kulturu našich předků i dalším generacím. A jak to 
v Dolinečce chodí, jedni skončí a druzí začnou.

Radost z pohybu, vzájemné propojení mezi psem a psovodem 
a překážková dráha. To je velmi stručný popis soutěží psího par-
kouru, tedy soutěží agility. Sportovní odvětví, při němž jsou v ne-
ustálém pohybu nejen pes, ale i psovod. Velmi úspěšná soutěžící 
agility pochází ze Starého Města. Patnáctiletá Zuzana Jelínková 
se tomuto sportu věnuje již 5 let. Sport vznikl v roce 1978 jako 
exhibice určená pro vyplnění volného času návštěvníků soutěže 
poslušnosti. Byl inspirován koňským parkourem. Psi při něm 
přeskakují překážky, prolézají tunely nebo probíhají slalomo-
vou dráhu. Na dráze je připravena také kladina jako v gymnas-
tice nebo houpačka, na níž se musí přehoupnout. Všechno musí 
zvládnout v přesném pořadí a co nejrychlejším čase s minimem 
penalizačních bodů.

V roce 2012 si Zuzana s rodiči pořídila prvního pejska rasy 
Sheltie, neboli Shetlandský ovčák, jen jako domácího mazlíčka. 
„Chtěli jsme, aby Niki uměl alespoň základy poslušnosti, proto 
jsme s ním začali chodit na cvičák. Po návštěvě Kynologického 
klubu ve Zlechově nám bylo nabídnuto, abychom zkusili agili-
ty, disciplínu, se kterou měli ve Zlechově už velké úspěchy a pro 
kterou je toto plemeno jedno z nejčastějších,“ přiblížila začátky 
s agility Zuzana Jelínková.

Soutěžní začátky ale nebyly rozhodně jednoduché. Nikiho zá-
vodění moc nebavilo a navíc měl dost trému na závodech, kde 
byl větší počet lidí i psů. Nejednou se tak stalo, že závod vůbec 
nedokončil nebo za dvojnásobný čas než ostatní soutěžící.  Toto 
období už je ale minulostí. Nikimu se závodění zalíbilo a po sérii 
úspěchů na menších závodech se Zuzce s Nikim povedlo kvalifi-
kovat na Mistrovství Evropy Juniorů 2016. Bohužel se Niky při 
vybíhání z tunelu lehce zranil a tím skončila naděje na dobré 
umístění.

„Od té doby se už Niki na závodech nebojí, není nervózní 
a celý ten šrumec kolem si užívá. Ze začátku jsem si myslela, že 
už ani závodit nebudeme, protože mně to přišlo zbytečné, když 

ho to nebaví. Teď jsem ale ráda, že jsem vydržela a myslím, že si 
závody užívá i Niki,“ doplnila Zuzka.

Smůlu z Mistrovství Evropy si Zuzka vynahradila na Mistrov-
ství republiky mládeže 2016, kde skončila v agility jednotlivců 
na 5. místě. Další úspěch se povedl na Brit Cup 2017, kdy Zuz-
ka získala 1. místo v celkových součtech agility + jumping, dále 
pak 1. místo v Junior Czech Cup 2017 v Sedleci, zase v celkových 
součtech agility + jumping a největší dosavadní úspěch se Zuzce 
povedl na Mistrovství republiky mládeže 2017, kdy získala titul 
„Vicemistr republiky družstev 2017“. Takže letos pojede Zuzka 
obhajovat titul vicemistra, ale ráda by se vrátila jako „Mistr České 
republiky“

Nikimu je šest let, a tak se mu blíží odchod do psího důchodu. 
Jelínkovi si proto pořídili ještě druhého psa stejné rasy. Štěňát-
ko Indy má šest měsíců a na závody se teprve připravuje. Zuz-
ka už ví, jak trénovat a jak štěňátko správně motivovat. Indy se 
učí i od staršího zkušeného barda Nikiho, a proto jde celý výcvik 
mnohem snáz.

Zuzce i jejím svěřencům přejeme do budoucna co nejvíce 
sportovních i osobních úspěchů.

Text a foto: Aleš Korvas

ÚSPĚŠNÁ ÚČASTNICE SOUTĚŽÍ AGILITY JE ZE STARÉHO MĚSTA

Vracíme se na začátek: náš příběh opravdu nekončí. Sice jmé-
no Dolinečka I bude od září patřit nové nastupující generaci. Ale 
současní členové, jsou natěšení a připravení se o to, co se sami 
v Dolinečce naučili podělit s mladšími v nové skupince.

Na závěr vzpomínání se chceme obrátit přímo na Vás, milé 
děti. Ano, víme, toto oslovení se Vám už příliš nepozdává, ale lep-
ší nemáme. Chceme Vám poděkovat za nádherných 11 společně 
strávených let. Za možnost Vás všechny osobně poznat. Dali jste 
nám toho opravdu hodně. Smích z vašich připomínek a vylome-
nin, radost a neskutečné štěstí, že naše snaha přinesla ovoce, když 
Vás vidíme na jevišti. Provázeli jste nás na našich životních mil-
nících – ukončení školy, svatby, narození dětí. Jsme na Vás moc 
hrdé a těšíme se na další spolupráci.

Obracíme se i na Vás, milí rodiče. Děkujeme za čas, který jste 
strávili doprovázením dětí na všechny naše akce a vystoupení. 
Neváhali jste jet několik kilometrů, abyste viděli Vaše/naše děti 
vystupovat. Dlouho do noci jste žehlili, škrobili a upravovali kro-
je. Na poslední chvilku přiváželi zapomenuté krojové součástky 
či rekvizity. Vždy byli ochotní nám pomoci.

A v neposlední řadě se obracíme i na Vás, čtenáře Staromět-
ských novin, děkujeme za Vaši podporu a hojnou návštěvnost 
našich vystoupení. Doufáme, že se budeme potkávat i nadále.

Kateřina Vránová a Jarmila Tomešková 
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POUŤ KNĚŽÍ A POMOCNÍKŮ DĚKANÁTU 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Již podruhé uspořádal uherskohradišťský děkan P. Josef Říha pouť pro 
kněze svého děkanátu a jejich pomocníky z farností. Nechyběli zde zástup-
ci z naší farnosti, především sakristiáni, akolyté a ženy, které uklízí chrám, 
a také P. Miroslav Suchomel. Můžeme je vidět na snímku, který pořídil foto-
graf farních akcí František Ingr. Tentokrát, 26. června 2018, zamířili poutníci 
do míst, která nejsou úplně vzdálená, ale nachází se už za hranicemi České 
republiky, na území našich slovenských sousedů v Trnavském kraji. 

Cílů bylo hned několik: bazilika Panny Marie Sedmibolestné ve význam-
ném mariánském poutním místě Šaštíně - Strážích(u Senice). Hlavní pouť 
se zde koná 15. září, na svátek Sedmibolestné Panny Marie, která je hlavní 
patronkou Slovenska. Dále navštívili nejstarší poutní místo na Slovensku, 
Marianka (u Bratislavy) s bazilikou Narození Panny Marie. Při mši svaté 
v Mariance poděkovali přítomní kněží za dar kněžství. Odtud pak zamířili 
na zříceninu gotického hradu Devín, která se vypíná na skále nad soutokem 
Moravy a Dunaje. Spolu s Bratislavským hradem tvoří významnou lokalitu 
slovenské historie. Na závěr ukončili výletní okruh zpět v České republice, 
v Petrově u Strážnice, kde si prohlédli nový kostel sv. Václava vysvěcený v ju-
bilejním roce 2000.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

SCHOLIČKA  NA VERNISÁŽI VÝSTAVY 
NA VELEHRADĚ

Ve středu 4. července 2018, vystupovala  Scholička, chrámový sbor naší 
farnosti, během vernisáže výstavy Být nablízku, kterou v rámci Dnů lidí dob-
ré vůle na Velehradě zahajoval arcibiskup Jan Graubner. Putovní výstava při-
bližuje práci nemocničních kaplanů, mezi nimiž najdeme převážnou většinu 
žen. Tato práce pro ně představuje spíše poslání, velmi často jsou posledními, 
kterými se nemocní svěřují se svým životním příběhem. 

Foto: Stanislav Giesl

OSTATKY SV. MARKÉTY 
PŘES STARÉ MĚSTO DO MARCHEGGU

Z olomoucké katedrály sv. Václava vyrazila 14. července 2018 pouť s ostat-
ky sv. Markéty a přes jižní Moravu a Slovensko dorazila po devíti dnech 
do dolnorakouského Marcheggu. Hlavní motto putování se sv. Markétou, 
patronkou v těhotenství a při porodu, znělo: „Pouť za důstojnost a poslání 
ženy.“

Z Olomouce putovaly ostatky s mládeží na kolech do Kroměříže, odkud 
byly převezeny do Uherského Hradiště lodí. Pěší poutí byly přeneseny do Sta-
rého Města a poté na Velehrad. Dále cesta pokračovala do Veselí nad Mora-
vou, Kopčan, Zohoru a Marcheggu. Celkem na devíti zastaveních se podílela 
společenství žen, z nichž si každé připravilo téma vycházející ze života sv. 
Markéty. Ve Starém Městě doprovodily ostatky pěší poutí ženy hnutí Modlit-
by matek z ČR a Slovenska s tématem: Čistota srdce a lidská láska.

Městečko Marchegg založil Přemysl Otakar II. v polovině 13. století a jeho 
patronkou se stala sv. Markéta Antiochijská, jejíž ostatky král získal od pa-
peže Alexandra IV. V roce 1276 se však města zmocnil Rudolf Habsburský, 
plány na založení nového biskupství i na dokončení kostela sv. Markéty se tak 
neuskutečnily. Ostatky zůstaly uloženy v olomoucké katedrále, právě zamýš-
lenému olomouckému arcibiskupství mělo být tamější biskupství podřízeno. 
Do Marcheggu byly tak ostatky přepraveny po 750 letech. V třítisícovém 
městečku Marchegg žije okolo 10 % Čechů a Slováků.

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA - NÁBOŽENSTVÍ

Milí rodiče,
srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další školní 

rok. Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých 
dětí před církví dali: „Že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete 
učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte své-
mu dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami 
praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných 
dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – 
výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství 
právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také 
aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: 
vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro 
chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťá-
ky a středoškoláky společenství mládeže.

Výuka začne v pondělí 10. září 2018 a bude probíhat v tyto dny na těchto 
školách:

Pondělí: ZŠ náměstí Hrdinů 715: 1. třída: 12.30 – 13.15 hodin, 2. třída: 
12.45 – 13.30 hodin, 3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav), 4. třída: 14.00 
– 14.45 hodin.

Pondělí: ZŠ Komenského 1720: 6. – 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin.
Středa: ZŠ náměstí Hrdinů 715: 5. třída: (hodina – po dohodě s rodiči 

na začátku školního roku).
Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo v ředitelně 

školy (třídnímu učiteli), 
nebo také vložte do schrán-
ky na faře: náměstí Hrdi-
nů 8. Na Vaše děti se těší: 
P. Mgr. Miroslav Suchomel, 
Miroslava Číhalová, Ing. Ji-
tka Foltýnková, Ludmila 
Němcová a Mgr. Jana Van-
dová.

P. Miroslav Suchomel
Foto: František Ingr. 

Člověk a víra

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V neděli 2. září 2018 v 14:00 hod. budeme při mši sv. v novém kostele 
Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Ducha Svatého pro 
nový školní rok 2018/2019. Proběhne také žehnání školních aktovek. Všem 
učitelům, vychovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehná-
ní. Po mši sv. bude připraveno občerstvení a pro děti odpoledne plné soutěží 
a her (ve spolupráci s Jednotou Orla a dalšími organizacemi).
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U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného 27.06.2018 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2018.

K bodu 11)
11.2 zprávu o hospodaření společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, 686 03 
Staré Město za rok 2017.

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

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

11.6 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy za rok 2017.

II. schválilo

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 4/2018:
• zvýšení příjmů ze 169.514 tis. Kč na 173.108 
tis. Kč
• zvýšení výdajů ze 183.712 tis. Kč na 204.709 
tis. Kč
• změnu financování ze 14.198 tis. Kč na 31.601 
tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) smlouvu o úvěru ve výši 
15.000.000 Kč uzavřenou mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 
Praha 4, IČ: 45244782, se čtvrtletními splátka-
mi a dobou splatnosti 10 let.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]
 
K bodu 6)
6.2 změnu u převodu majetku, který byl schvá-
len na 20. zasedání Zastupitelstva města dne 
20.12.2017 pod bodem II./9.7 – na převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda o výměře 3.836 m2 a části pozem-
ku p. č. 6064/71 orná půda o výměře 1.360 m2 
za cenu ve výši 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH a prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná 
půda o výměře 259 m2 (ochranné pásmo VN) 
za cenu ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnos-
ti HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, 
Dlouhá 688, IČ: 26215951, za účelem výstavby 
výrobních prostor a s nimi spojených admini-
strativních, skladovacích prostor a prodejních 
prostor.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.3 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře 1.270 m2 
za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 

a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o vý-
měře 2.480 m2 (ochranné pásmo VN) za cenu 
300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, vše v loka-
litě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Rostislavu Lá-
talovi, Pplk. Vladimíra Štěrby, Uherské Hradi-
ště-Mařatice, IČ 13698834, za účelem výstavby 
výrobní haly pro výrobu stavebně izolačních 
dílů se zázemím.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.4 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
6064/32 orná půda o výměře 1.230 m2 za cenu 
1.152 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a části po-
zemku p. č. 6064/32 orná půda (ochranné pás-
mo VN) o výměře 2.217 m2 za cenu 300 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, vše v lokalitě Louky – 
průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti Staform UH 
s.r.o., Pivovarská 230, Uherské Hradiště-Jaro-
šov, IČ 05413702, za účelem výstavby nové vý-
robní haly pro výrobu vstřikovacích forem pro 
automobilový průmysl.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.5 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
3353/7 zahrada o výměře 707 m2 v lokalitě uli-
ce Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům ***, 
za cenu 250,00 Kč/m2, za účelem rozšíření za-
hrady u rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.6 převod majetku – výkup pozemku p. č. 
6053/241 orná půda o výměře 1.593 m2 
za cenu 700 Kč/m2 a pozemku p. č. 6053/304 
orná půda o výměře 207 m2 za cenu 1.200 Kč/
m2, vše v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, od vlastníka pozemků pana ***.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

6.7 převod majetku – výkup pozemku p. č. 
6013/77 orná půda o výměře 3.270 m2 v lo-
kalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku pana 
***, za cenu 22 Kč/m2. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.8 převod majetku – výkup pozemku p. č. st. 
456/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 201 m2, 
jehož součástí je objekt k bydlení – budova 
s číslem popisným 521, a části pozemku p. č. 
3582/44 ostat. plocha o výměře cca 268 m2, 
vše v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společnos-
ti České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, Praha 1, IČ 70994226, 
za cenu 915.000 Kč.

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]
6.9 převod majetku – výkup sportovního are-
álu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na pozemcích:

• p. č. st. 1641 o výměře 428 m2, jehož součástí 
je stavba č. p. 1719
• p. č. st. 2163 o výměře 230 m2, jehož součástí 

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

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

převod majetku – výkup:
– movitých věcí – vybavení (dle přílohy č. 1) 
za cenu 100.000 Kč + DPH v zákonné výši
– zahradního domku vč. baru na pozemku p. č. 
2420/1
 za cenu 100.000 Kč, osvobozeno od DPH
– inženýrských sítí – rozvod vody vyjma vodo-
vodu pro hotel (dle přílohy č. 2)
 – rozvod kanalizace vyjma kanalizace pro hotel 
(dle přílohy č. 3)
za cenu 400.000 Kč, osvobozeno od DPH
– 50% podíl na vodovodní a kanalizační pří-
pojce
 za cenu 200.000 Kč, osvobozeno od DPH 

od vlastníka – společnosti SYNOT REAL ES-
TATE, k.s., Praha 8, Libeň, Sokolovská 541/198, 
IČ 26221276.

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

• uzavření kupní smlouvy na nemovité věci 
mezi společností SYNOT REAL ESTATE, 
k.s., Praha 8, Libeň, Sokolovská 541/198, IČ 
26221276, (prodávající) a městem Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, 
(kupující), dle návrhu.

• uzavření kupní smlouvy na movité věci mezi 
společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., Pra-
ha 8, Libeň, Sokolovská 541/198, IČ 26221276, 
(prodávající) a městem Staré Město, Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, (kupují-
cí), dle návrhu.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.10 uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
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mene mezi městem Staré Město, se sídlem Sta-
ré 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 E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 28085400, (oprávněná), na právo 
umístění:
• distribuční soustavy – SO 401 Přeložka ve-
dení VVN v km 14,690 – 16,720, na pozem-
cích 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 vlastnic-
tví města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční soustavy, 
v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Sta-
ré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene na základě znaleckého posudku 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 Janáska, Benešovo nábř. 3742, 
Zlín, se sjednává ve výši 51.050 Kč včetně DPH. 

• distribuční soustavy – SO 418 Přeložka vede-
ní VN v km 14,550-15,330, na pozemcích p. č. 
6018/356 a 6018/357 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, provozování, oprav a údrž-
by distribuční soustavy, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, 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 Přeložka ve-
dení VN v km 15,440, na pozemku p. č. 6010/9 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnic-
tví města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční soustavy, 
v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Sta-
ré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, oprav a údržby distribuční soustavy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene 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. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.11 uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene mezi městem Staré Město, se sídlem Sta-
ré 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 GasNet, s.r.o., se síd-
lem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ: 
27295567, zastoupená na základě plné moci 
společností GridServices, s.r.o., Brno, Zábrdo-
vice, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311 (opráv-
něná), na právo umístění:

• distribuční soustavy – SO 501 Přeložka VTL 
plynovodu, číslo stavby 8800083358 na pozem-
cích p. č. 6061/7, 6065/6 a 7283/4 v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 

Staré Město, za účelem zřízení, provozování, 
úprav, oprav, údržby a odstranění plynárenské-
ho zařízení, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provo-
zování, úprav, oprav, údržby a odstranění ply-
nárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene 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 pozem-
cích 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 vlastnic-
tví města Staré Město, za účelem zřízení, pro-
vozování, úprav, oprav, údržby a odstranění 
plynárenského zařízení, v rámci stavby dálnice 
„D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provo-
zování, úprav, oprav, údržby a odstranění ply-
nárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene na základě znaleckého posudku 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 pozem-
ku p. č. 6455 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví města Staré Město, za účelem zří-
zení, provozování, úprav, oprav, údržby a od-
stranění plynárenského zařízení, v rámci stav-
by dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provo-
zování, úprav, oprav, údržby a odstranění ply-
nárenského zařízení.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene na základě znaleckého posudku 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. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.12 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 
mezi městem Staré Město (vlastník pozemků) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (stavebník) 
na právo provést na pozemcích p. č. 4547/8, 
6044/609, 6061/7 a 6065/6 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, stavbu „D 5507 Babice – Staré 
Město“ dle projektové dokumentace včetně sta-
vebního objektu 122 Přivaděč Staré Město v km 
12,400; v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]
K bodu 7) 2. kolo dotačních programů v roce 
2018
Dotační program „Podpora sportu, tělovýcho-
vy a pohybových aktivit v roce 2018“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2018“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2018“
• Žádost o poskytnutí dotace z prostředků 
města Staré Město
• Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 8) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 
pro individuální dotaci v roce 2018 žadatelce:

B) Individuální dotace
paní *** 10.000 Kč
účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kos-
týmů pro veřejná vystoupení
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9) peněžní dar pro každou oceněnou 
osobu Cenou města Starého Města v roce 2018 
ve výši 5.000 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 10) pravidla pro oceňování dlouhodo-
bé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovní-
ků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém 
Městě a formulář návrhu na nominaci pro 
oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 
a mládeží ve Starém Městě. Pravidla upravují 
postup pro navrhování, schvalování a udělová-
ní ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti 
volnočasových aktivit ve Starém Městě.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 11)
11.7 s účinností od 01.04.2018 příspěvek 
na úpravu zevnějšku pro volené zástupce měs-
ta (zastupitele města) v souvislosti s konáním 
svatebních obřadů a slavnostních ceremoniálů 
města dle zápisu.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

III. neschválilo

6.13 převod majetku – prodej části 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. Hra-
diště, panu ***.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

IV. udělilo
K bodu 9) Cenu města Starého Města v roce 
2018:
• panu Františku Chmelařovi
• panu Jiřímu Pavlicovi
• panu Mgr. Josefu Jurnyklovi
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

V. stanovilo

K bodu 11)
11.1 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, počet 17 členů 
Zastupitelstva města Staré Město pro volební 
období 2018 – 2022. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

VI. delegovalo

K bodu 11)
11.3 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění delegovalo starostu pana Josefa Bazalu 
do správní rady nadačního fondu „Agentura 
pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační 
fond“.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

VII. zrušilo
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K bodu 6)
6.1 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 Sta-

rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná DPH, 
který byl schválen na 10. zasedání Zastupitel-
stva města dne 30.03.2016 pod bodem II./7.5, 
z důvodu odstoupení od záměru vybudování 
dílny pro výrobu nábytku. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

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

Ing. Josef Trňák, v. r.
předseda návrhové komise

U S N E S E N Í
z 79. zasedání Rady města Staré Město, konaného 27.06.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.3 záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 
6064/12 trvalý travní porost, pozemku p. č. 
6064/18 trvalý travní porost, pozemku p. č. 
6064/215 vodní plocha, pozemku p. č. 6064/1 
orná půda a části pozemku p. č. 6064/49 
orná půda o celkové výměře cca 282.000 m2, 
vše v lokalitě rybník Louky ve Staré Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu ur-
čitou od 27.08. – 02.09.2018, za účelem akce 
Mistrovství České republiky v balónovém lé-
tání 2018 ve dnech 29.08. – 01.09.2018. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání - stavební úpravy MŠ Rastislavo-
va“ s dodavatelem LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 
906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292 v sou-
ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Cyklistická stezka na ulici Kos-
telanské ve Starém Městě“ s dodavatelem 
JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.3 uzavření příkazní smlouvy na služby 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 
Město 715 – výkon TDI a BOZP s dodavate-
lem Ing. Radim Hubáček – RAVI, Březolupy 
259, 687 13 Březolupy, IČ: 65316223 v soula-
du s návrhem příkazní smlouvy ze zadávací 
dokumentace.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit změnu u převodu majetku, který 
byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva 
města dne 20.12.2017 pod bodem II./9.7 – 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře 3.836 m2 
a části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
o výměře 1.360 m2 za cenu ve výši 1.152 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH a prodej části po-
zemku p. č. 6064/71 orná půda o výměře 259 
m2 (ochranné pásmo VN) za cenu ve výši 
300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, vše v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti HARD-
MAN UH a.s., Uherské Hradiště, Dlouhá 

688, IČ: 26215951, za účelem výstavby vý-
robních prostor a s nimi spojených admini-
strativních, skladovacích prostor a prodej-
ních prostor.

1.2 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 
1.270 m2 za cenu 1.152 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH a části pozemku p. č. 6064/32 
orná půda o výměře 2.480 m2 (ochranné 
pásmo VN) za cenu 300 Kč/m2 + přísluš-
ná sazba DPH, vše v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ing. Rostislavu Látalovi, 
Pplk. Vladimíra Štěrby, Uherské Hradiště-
Mařatice, IČ: 13698834, za účelem výstavby 
výrobní haly pro výrobu stavebně izolačních 
dílů se zázemím.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání - stavební úpravy MŠ Rastislavo-
va“ - veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel LÁTAL, 
s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 
47901292 s nabídkovou cenou 908.149 Kč 
bez DPH, 1.098.860 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Cyklistická stezka na ulici Koste-
lanské ve Starém Městě“ - 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 4.215.137 Kč bez DPH, 5.100.316 Kč 
vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Snížení energetické náročnosti ZŠ 
Staré Město 715 – výkon TDI a BOZP - ve-
řejná zakázka malého rozsahu na služby. 
Vybraný dodavatel Ing. Radim Hubáček – 
RAVI, Březolupy 259, 687 13 Březolupy, IČ: 
65316223, s nabídkovou cenou 175.000 Kč 
bez DPH, 211.750 Kč vč. DPH.

IV. zrušila

1.1 doporučení zastupitelstvu města schvá-
lit změnu u převodu majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o výměře 5.059 m2 – jedná se o snížení vý-
měry na 4.300 m2, v lokalitě Louky ve Sta-

rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti HARDMAN UH a.s., Uherské 
Hradiště, Dlouhá 688, IČ: 26215951, za úče-
lem výstavby výrobních prostor a s nimi 
spojených administrativních, skladova-
cích prostor a prodejních prostor, který byl 
schválen na 20. zasedání Zastupitelstva měs-
ta dne 20.12.2017 pod bodem II./9.7, z dů-
vodu upřesnění stavebního záměru výstavby 
výrobních prostor a s nimi spojených admi-
nistrativních, skladovacích prostor a pro-
dejních prostor, které bylo schváleno na 74. 
zasedání dne 18.04.2018, pod bodem I./1.22.

1.2 doporučení zastupitelstvu města schválit 
převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
6064/32 orná půda o výměře 1.267 m2 a čás-
ti pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 
cca 2.240 m2 (ochranné pásmo VN) v loka-
litě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Rostisla-
vu Látalovi, Pplk. Vladimíra Štěrby, 686 05 
Uherské Hradiště-Mařatice, IČ: 13698834, 
(společnost 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 ochran-
ném pásmu VN, za účelem výstavby výrobní 
haly pro výrobu stavebně izolačních dílů se 
zázemím, který byl schválen na 74. Zasedá-
ní rady města dne 18.04.2018, pod bodem 
I./1.6.

V. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP 

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku části po-
zemku p. č. 6064/12 trvalý travní porost, 
pozemku p. č. 6064/18 trvalý travní porost, 
pozemku p. č. 6064/215 vodní plocha, po-
zemku p. č. 6064/1 orná půda a části pozem-
ku p. č. 6064/49 orná půda o celkové výměře 
cca 282.000 m2, vše v lokalitě rybník Louky 
ve Staré Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, na dobu určitou od 27.08. – 02.09.2018, 
za účelem akce Mistrovství České republiky 
v balónovém létání 2018 ve dnech 29.08. – 
01.09.2018, na úředních deskách. T: ihned

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. 
r.
starosta místostarosta
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Vyhlášení nominací na oceňování dlouhodobé a kvalitní 
činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových ak-
tivit ve Starém Městě

Rada města vyhlašuje termín pro podání návrhů nomina-
cí na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných 
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě. 
Cílem města Staré Město je ocenění jejich dlouhodobé práce 
a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při 
organizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých. 

Tak naposledy sklidit auto, míč
a naposledy projít schody známé,
a všechno už je pryč.
Jak ten, koho už nikdy nepotkáme.

Jak smutná pravda se skrývá v těchto verších.
Zvláště, když se jedná o nejstarší „školkáčky“, kteří ukončují 

MŠ.
Ale veselé na tom je, že odchází do té tajuplné velké školy, 

do níž se tolik těší.
Však se taky přišli pochlubit aktovkami, ukázat všem, že 

všechno vědí a že jsou dobře připraveni stát se školáky. Ve slav-
nostním stylu proběhlo toto rozloučení v KMŠ a bylo zakončeno 
slibem školáka, promenádou s aktovkami a hymnou Gaudeamus.

A že už jsou opravdu samostatní, dokázali i na svatojánském 

Letošní ročník tradičního šachového turnaje slibuje mnoho 
změn oproti zaběhnutému systému. Letos se začíná ve Spole-
čensko-kulturním centru až v sobotu 18. srpna a hráče bude 
čekat 9 kol zápolení v černobílém světě. Novinkou je zejména 
rozdělení turnaje na dva paralelně hrané. V mezinárodním 
turnaji „A“ se představí silnější šachisté a bude i lépe finančně 
dotovaný, o ceny se ale utkají i hráči ve slabším národním „B“ 
turnaji. Stálicí je doprovodný dopolední turnaj v bleskovém 
šachu, který je přesunut na atraktivnější sobotní termín 25. 8.

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, kte-
rá do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci 
zašle kompletně vyplněný nominační formulář. Návrhy na no-
minaci je možné podávat do 31.8.2018 písemně na adresu 
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednictvím 
podatelny MěÚ). Nominační formulář a pravidla pro Oceňo-
vání dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků 
v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě, jsou zveřejně-
ny na webových stránkách města Staré Město.

VYHLÁŠENÍ NOMINACÍ

NAPOSLEDY

ŠACHISTÉ CHYSTAJÍ 16. ROČNÍK FIDE OPENU

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

odpoledni, proběhnuvším  letos na kurtech Orlovny, které nám 
ochotně zapůjčil Orel. Za což moc děkujeme paní Zálešákové.

Ale také všichni bez problémů zvládli noc bez rodičů, s další-
mi soutěžemi, stezkou odvahy a pyžamkovou diskotékou.

Tak snad budou mít na co vzpomínat.
A také se úplně neloučíme. Vždyť jsou zváni na všechny spo-

lečné akce naší KMŠ, jako je Díkůvzdání nebo soutěžní svatoján-
ské odpoledne a opékání špekáčků.

A věřte, že rádi chodí nejen na akce. I pohrát si, zazpívat si 
mezi děti do MŠ, ukázat známky, vysvědčení, přečíst dětem kou-
sek pohádky, hned jak to dokáží.

Tak naši noví školáčci. Užijte si krásné prázdniny, ať se vám 
líbí ve škole a nezapomeňte na nás. Bude nám smutno. Tak se ob-
čas ukažte.

KMŠ St. Město

Týmu pořadatelů z ŠK Staré Město vypomůže při realizaci 
koštu Klub přátel vína a Spolek přátel slivovice. Věříme, že si 
každý z účastníků najde něco zajímavého i mimo 64 políček 
a odveze ze Slovácka mimo vavřínů i pěkné zážitky. 

Určitě neváhejte a dojděte se podívat na kvalitní hru, pokud 
byste neměli možnost navštívit hrací sál, existuje alternativa 
sledovat on-line přenos 8 šachovnic na internetu. 

Radovan Studený
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Poslední rozloučení se Základní školou ve Starém Městě za se-
bou mají žáci, kteří opustili staroměstskou základku a po prázd-
ninách již budou studenty středních škol nebo učebních oborů.

Dnes již tradiční vyřazení deváťáků, které se původně kona-
lo na  radnici ve  Starém Městě, má dnes již trochu jiný formát. 
Během odpoledně vystupují žáci na jeviště divadelního sálu, kde 
jsou svými třídními kantory představeny a zhodnoceny jejich in-
dividuality v rámci třídy.  Nakonec je vždy oznámeno, jaké další 
působiště si student vybral, na  jakou střední školu nebo učební 
obor se přihlásil a dostal.

Nechybělo ani mnohdy emotivní vystoupení a  poděkování 
samotných žáků třídním učitelům s  předáním drobného dárku 
a kytičky.

Text a foto: Aleš Korvas

VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ ZŠ
ZŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Starším žákům JISKRY Staré Město se podařilo napodobit 
mladší a získat pohár vítěze krajského přeboru Zlínského kraje.

Pro obě kategorie je to velký úspěch, protože hrály tuto sou-
těž prvním rokem, a  i  přesto se jim podařilo zvítězit. A  tak se 
mohlo v  sobotu 16. 6. 2018 na  Rybníčku uskutečnit slavnostní 
předání pohárů, které přivezl předseda OFS UH, pan František  
Miko, a společně se starostou Starého Města, panem Josefem Ba-
zalou, je klukům předali. Musím říct, že kluci si je za celoroční 

práci a pilné trénování určitě zaslouží. Jsou skvělá parta a napříč 
kategoriemi se vzájemně doplňují. Velké poděkování patří také 
rodičům hráčů, trenérům a  všem lidem, kteří podporují staro-
městský fotbal. 

Protože je vidět, že jeho úroveň jde nahoru, určitě se můžeme 
těšit na další úspěchy.

Text a foto: Jiskra Staré Město

JISKRA STARÉ MĚSTO 
SportSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Každý rok si připravují žáci staroměstské základní školy pro-
gram napříč jednotlivými ročníky na obou stupních ZŠ scénky 
nebo dramatické výstupy a předvádí jej nejen svým spolužákům, 
ale i  rodičům. Letošní námět měl název Příběh nekončí. Nejen 
název, ale i  celý večer byl věnován končícímu řediteli Základní 
školy ve Starém Městě Josefu Jurnyklovi, který o  letních prázd-
ninách končí své působení ve  vedení největší základní školy 
na okrese a odchází do zaslouženého důchodu. 

Spolužáci i diváci mohli vidět nejen pěvecká vystoupení škol-
ního sboru, ale i  scénky ze známých, ale i méně známých tele-

vizních programů, gymnastická vystoupení, taneční a  pěvecké 
výkony žáků všech ročníků.

Dojemné a  zároveň nečekané bylo překvapení, které končí-
címu řediteli Josefu Jurnyklovi připravili žáci s  pomocí celého 
učitelského sboru. Z fotografií, které dokumentovaly průřez pů-
sobení Josefa Jurnykla a  které byly doplněny vzkazy od  učitelů 
obou stupňů základní školy, poskládali studenti dojemnou koláž, 
dokazující, že si Josefa Jurnykla ve funkci ředitele školy vážili ne-
jen oni jako žáci, ale i celý učitelský sbor.

Text a foto: Aleš Korvas

AKADEMIE ZŠ VE ZNAMENÍ KONČÍCÍHO ŘEDITELE 
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Mladí hasiči v  sobotu 23. 6. 2018 úspěšně ukončili dal-
ší sezónu. Ukončení sezóny je již tradičně spjato s  poslední 
soutěží Velké ceny mladých hasičů OSH Uherském Hradišti, 
kam se sjela družstva z celého okresu, aby mohla naposledy 
před prázdninami změřit své síly. Rekordní účast 28 soutěž-
ních družstev naznačovala vysokou úroveň soutěže v  kom-
binaci s  náročným povrchem Masarykova náměstí v  Uher-
ském Hradišti. Již tradičně soutěž zahájila disciplína Štafet 
požárních dvojic, kde se družstvo mladších A umístilo na 2. 
místě hned za družstvem z Míkovic. Družstvo mladších B se 
pak s výsledným časem 101,22 sekund umístilo na 11. místě. 
V kategorii starších se naše družstvo umístilo na 5. místě (čas 
56,38 sekund), které by však znamenalo sestup z průběžného 
3. místa Velké ceny MH OSH UH. Do  výsledků Požárního 
útoku pak výrazně promluvil kluzký povrch dlažebních kos-
tek náměstí, který komplikoval sestřiky řady soutěžních druž-
stev. I přes tuto náročnost družstvo mladších A tuto disciplí-
nu vyhrálo s časem 18,30 sekund s více jak dvousekundovým 
náskokem na druhé družstvo z Míkovic. Družstvo mladší B 
rovněž nezůstalo pozadu a s časem 22,72 sekund obsadilo 5. 
místo. Celkově pak mladší B skončili na 8. místě a družstvo 
mladších A skončilo na 1. místě a odvezlo si Putovní pohár 

starosty OSH. Družstvo starších pak s  časem 17,79 sekund 
skončilo na 2. místě za družstvem z Bojkovic, které v letošní 
sezóně hledalo jen těžko přemožitele a tím si udrželo 3. místo 
ve  Velké ceně MH OSH UH. Celkově pak družstvo starších 
skončilo na pohárové soutěži na 2. místě za družstvem z Boj-
kovic.

Celkově se ve  Velké ceně mladých hasičů OSH Uherské 
Hradiště, do které se v letošní sezóně započítávalo 10 soutěží, 
umístilo družstvo starších na 3. místě. Družstvo mladších A se 
umístilo celkově na  2. místě a  družstvo mladších B celkově 
na 7. místě.

K  výčtu výsledků ještě připomeňme 1. místo mladších 
A  na  Okresním kole hry Plamen, 4. místo mladších B rov-
něž na Okresním kole hry Plamen, postup družstva starších 
na  Krajské kolo hry Plamen, kde se umístili na  celkovém  
4. místě.

Po  náročném dnu pak proběhlo vyhodnocení soutěžní 
sezóny  u táboráku s dětmi, rodiči a vedoucích. Nyní si mla-
dí hasiči užívají prázdniny a  odpočinku před další sezónou 
2018/2019, která jim začíná 3. září 2018.

Mladí hasiči děkuji i svým sponzorů: městu Starému Měs-
tu, firmě BT SERVIS, firmě VTP Pelka s.r.o., Helen Doron 
– Dagmar Stodůlková, nadace Synot a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Autor a foto: Martin Řezníček 

MLADÍ HASIČI UKONČILI DALŠÍ ÚSPĚŠNOU SEZÓNU

Mladší B při Požárním útoku

Společná fotografie mladých hasičů, vedoucích a starosty SDH

Družstvo mladších A při vyhlášení výsledků

Marek Štulír a Martin Studůlka při vyhlášení výsledků
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Dne 6. 8. 2018 vzpomeneme první výročí 
úmrtí Františka Tichoně. S láskou vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinami.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 13. 8. 2018. 

Příští noviny vyjdou 31. 8. 2018.
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 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Středa 15. srpna – neděle 26. srpna
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

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

Sobota 25. srpna
PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM
Pořádá Společnost přátel historie Morrigan
Začátek 14.00 hodin

KOUPALIŠTĚ STARÉ MĚSTO
Aktuální informace o provozu naleznete na facebook.com/skcsm

2. kolo dotačních programů v roce 2018

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních pro-
gramů z prostředků města Staré Město pro právnic-
ké osoby neziskových spolků a organizací na pod-
poru akcí a aktivit v roce 2018.
Konkrétní znění programů, formulář žádosti a pří-
lohy jsou ke stažení na webových stránkách města 
Staré Město v kategorii Město – Dotace od 28. 6. 
2018. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně 
příloh je stanovena od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Kulaté výročí Ladi Paroulka
Významné životní jubileum oslavil 
v červnu dlouholetý hráč a podporo-
vatel staroměstského volejblalu, pan 
Vladimír Paroulek. Jeho šedesátiny 
s ním přišlo oslavit na beachové kurty 
u SKC několik desítek známých a ka-
marádů. Chybět nemohli ani volejba-
loví hráči a funkcionáři.
Laďovi přejeme vše nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do budoucna.

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ ALIKVOTNÍHO SBORU SPEKTRUM
Kostel Sv. Ducha ve Starém Městě, 

datum a čas: 4. 8. 2018 v 19.15 hod., vstupné dobrovolné



AKADEMIE ZŠ



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ČERVEN 2018

Skupina ve 13:00 hodin - Jména dětí zprava doleva (od okna): Václav Kubela, Martin Vlachynský, Jan Jurečka, Jasmína Richtero-
vá, Jonáš Fiala, Nicolas Gazdík


