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Staré Město je žádaná lokalita. O tom vypovídá i značný zájem 
pro výstavbu rodinných domů v areálu bývalého školního hos-
podářství. Z osmnácti pozemků, které Staré Město dalo k prodeji 
poprvé v září loňského roku, jich po druhém kole prodeje, které 
se uskutečnilo v prostorách zasedacího sálu staroměstské radnice 
v pondělí 19. března, zbývají k dispozici pouhé čtyři (na obrázku 
číslo 5, 11, 13, 18). „Přiznávám, že jsme se báli, jestli není cena až 
moc vysoká. Přece jen sedmnáct set korun bez DPH za řadovou 
zástavbu a dva tisíce dvě stě za samostatně stojící pozemek není 
úplně málo, ale ani za tyto ceny na prodeji město nijak výrazně 
nevydělá. Nicméně je vidět, že i za tyto nemalé částky jsou lidé 
ochotni se do Starého Města stěhovat. Obzvláště mě těší, že se 
jedná většinou o rodilé Staroměšťany, kteří se tak v podstatě vrací 
domů,“ řekl starosta Starého Města, Josef Bazala. K dispozici jsou 
zájemcům poslední dva pozemky v řadové zástavbě a dva samo-

POSLEDNÍ POZEMKY BÝVALÉHO
ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ JSOU K MÁNÍ

statně stojící. Jeden ze samostatně stojících ale zřejmě bude roz-
dělen kvůli své velikosti. „Jedná se o pozemek, který má dvanáct 
set metrů čtverečných. Při ceně dva tisíce dvě stě korun za metr 
plus daň je cena pozemku velmi vysoká. I když se pozemek roz-
dělí na dvě poloviny, stále zůstane dost veliký pro výstavbu rodin-
ného domu,“ uvedla vedoucí Odboru správy majetku, Markéta 
Hrušková.

Někteří majitelé pozemků už zahájili na pozemcích výstavbu, 
další jsou těsně před zahájením.

Další etapa, která zahrnuje prodej pozemků již pouze pro sa-
mostatně stojící domy, se očekává v řádu několika let. Mezitím 
musí dojít k demolici dalších budov, které na pozemku bývalého 
statku ještě stojí a přípravě inženýrských sítí pro jednotlivé sta-
vební parcely.

Text a foto: Aleš Korvas



Počasí moc nepřálo letošnímu 
ročníku velikonočního jarmarku, 
který každoročně organizuje Kultur-
ní komise Městského úřadu ve Sta-
rém Městě. Teploty bod bodem 
mrazu a především velký nárazový 
vítr donutil organizátory k tomu, 
aby byl celý program přesunut pro-
vizorně do prostor Jezuitského skle-
pa. Dovnitř bylo přesunuto i několik 
stánků, další zůstaly před vchodem 
do prostor Jezuitského sklepa. „Byly 
sice stále na mrazu, ale alespoň na ně 
nefoukal nepříjemný vítr. Ten chví-
lemi dosahoval takové rychlosti, že 
vynesl do vzduchu i několik připra-
vených stánků a doslova je přefoukl 
přes zídku u náměstí Velké Mora-
vy,“ uvedl předseda Kulturní komi-
se, místostarosta Martin Zábranský, 
a dodal, že nakonec byli s plánem 
přesunutí programu dovnitř spo-
kojeni jak stánkoví prodejci, tak sa-
motní návštěvníci. 

Příchozí se tak mohli těšit na vy-
stoupení dětí skupin folklorního 

souboru Dolinečky, který funguje při místní základní škole, 
cimbálové muziky Dolinka pod vedením Radima Snopka, 
ale i mnohých dalších. Jako host přijel ženský pěvecký sbor 
Drmolice z Polešovic, mužský sbor z Vlčnova a kouzel-
ník Ondřej Sládek. „Myslím si, že celkově můžeme vzhle-
dem k okolnostem hodnotit předvelikonoční jarmark jako 
úspěšný. Počasí neovlivníme, vloni jsme na jarmarku cho-
dili v tričku s krátkým rukávem, letos nám paní Zima dala 
najevo, že se ještě nechce vzdát vlády,“ doplnil Martin Zá-
branský.

Text a foto: Aleš Korvas
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VELIKONOČNÍ JARMARK LETOS OVLIVNILO POČASÍ



Jezuitský sklep plný vůně čokolády a kakaových bobů byl 
k vidění v úterý 27. března 2018. Působivá přednáška Mar-
cely Krčálové o historii i současnosti výroby a způsobech 
zpracování kakaových bobů přilákala téměř padesátku 
návštěvníků. Ti měli možnost poslechnout si během více 
než dvouhodinového výkladu spoustu informací o výro-
bě čokolády, jejích druzích a účincích na organizmus, ale 

Zábava, vzdělávání a dobrodružství. Tak by se dal 
ve stručnosti shrnout další ročník Noci s Andersenem, kte-
rý staroměstská knihovna pořádala pro své dětské čtenáře 
v pátek 23. března 2018. Pro téměř čtyři desítky dětí připra-
vily knihovnice Milada Rokytová a Pavlína Elšíková ve spo-
lupráci se Střediskem volného času Klubko odpoledne plné 
zábavných her, AZ kvízu, Pexesiády, výroby papírových 
zvířátek, pečení dortu, oblíbené minikino s filmem Povídá-
ní o pejskovi a kočičce. Zlatá tečka pro děti byla přichystá-
na na samotný závěr večera. Téměř všechny děti přespaly 
v přinesených spacácích přímo ve staroměstské knihovně 
pod dohledem knihovnic a pana Radoslava Maliny.

Noc s Andersenem je celorepubliková akce na podporu 

hlavně ochutnat několik vzorků té nejkvalitnější čokolády 
zpracované tradičními postupy. Návštěvníci měli možnost 
ochutnat čokoládu jak bílou, tak i černou, s příchutí růží 
nebo chilli, byla možnost ochutnat pražené kakaové boby. 
Každý z návštěvníků si přišel na své.

Akce byla pořádána Městskou knihovnou ve Starém 
Městě.

Text a foto: Aleš Korvas
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ČOKOLÁDOVÁNÍ VE STARÉM MĚSTĚ

NOC S ANDERSENEM
zájmu dětí o četbu.

O tom, že se dětem akce pořádaná knihovnou líbí, vypo-
vídají reakce zúčastněných dětí, které přinášíme pod člán-
kem.

Text a foto: Aleš Korvas

O tom, zda byly děti spokojeny, samy napsaly.
Došli jsme na místo, do knihovny. Tam jsme si odloži-

li věci a šli jsme do Jezuitského sklepa. Tam bylo Klubko. 
Vyráběli jsme kočičky a pak došla paní a povídali jsme si 
o pejscích. Pak jsme si hráli a nakonec jsme se dívali na ko-
čičku a pejska. Pak jsme si mohli vybrat plyšáky. A pak 
jsme šli do knihovny a pak jsme šli už spát. A ráno jsme 
posnídali a pak si nás vyzvedli rodiče. Program se mi líbil, 
bylo to dobré. 

Kačenka J., Terka B.

Noc s Andersenem
První jsme došli do knihovny. Pak jsme si odložili věci. 

S paní knihovnicí jsme šli do Jezuitského sklepa a tam jsme 
měli nachystaný program. První jsme vyráběli kočky. Pak 
jsme měli kynologický program o pejscích. Pak jsme hrá-
li AZ kvíz. Pak jsme otáčeli kartičky, které jsme si museli 
zapamatovat a donést druhou dvojici. Pak jsme psali čísla 
k druhu koček a psů. Pak jsme dělali mini dort a ten jsme 
jedli u kina. Nakonec jsme dostali plyšáka. Vrátili jsme se 
do knihovny a ustlali jsme si mezi knížkami. Akce byla per-
fektní a líbilo se nám tu. 

Eliška J., Anička F.
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Ocenění, které jistě potěší každého pedagoga, se dočkaly dlou-
holeté učitelky ze Základní školy ve Starém Městě a Mateřské 
školy Rastislavova na Den učitelů. V den narození J. A. Komen-
ského, tedy 28. března 2018, bylo oceněno pět pedagožek před-
staviteli města, starostou Josefem Bazalou a místostarostou Mar-
tinem Zábranským pamětní rytinou a drobnými upomínkovými 
předměty. 

Starosta města v prostorách obřadní místnosti nejprve představil 
každou z oceněných, kterými byly Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Iva 

Na Velikonoční pondělí se tradičně netěší pouze děvčata, těm 
podle tradice vyšlehání mladými vrbovými proutky zajistí mla-
dost na další rok ale také chlapci, kteří většinou v menších či 
větších skupinkách obcházejí své známé, spolužačky, kamarádky 
nebo rodinné příslušnice. 

Mezi hlavní nositele tradic ve Starém Městě bezesporu patří 
folklorní soubory a jejich členové. Mužští členové jak mladších, 
tak starších ročníků vyrážejí za brzkých ranních hodin na ob-
chůzku nejen po domech dalších členek folklorních souborů. To, 
že na „šlahačku“ chlapci přijdou, většina dívek očekává dlouho 

Klimešová, Mgr. Jitka Kardosová, paní Jaroslava Kučová a paní Mi-
lena Ulmannová. Po předání darů každé z pedagožek a společné 
fotografii následovalo pozvání na kávu v kanceláři starosty.

K ocenění paním učitelkám blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů v budoucnosti.

Text a foto: Aleš Korvas

dopředu, ovšem i tak je mnohdy příchod několikačlenné skupiny 
o půl čtvrté ráno pořádně zaskočí. „My starší už se v brzkých za-
čátcích zas tak moc nevyžíváme. To necháváme mladším klukům. 
Většinou začínáme později, až kolem šesté ráno,“ říká s úsměvem 
dlouholetý folklorista Pavel Vrána, který letos spolu s dalšími 
šohajíky obešel přibližně deset děvčat.

V každé domácnosti si dají sklenku vína a něco malého na zub 
a po chvilce vyráží i se zpěvem „o dům dál“.

Text a foto: Aleš Korvas

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ VE STARÉM MĚSTĚ

PEDAGOŽKY BYLY OCENĚNY
ZA SVOJI DLOUHOLETOU ČINNOST
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Více než osmdesát dětí, které by měly začít v následujícím škol-
ním roce povinnou školní docházku, absolvovalo v pátek 6. dub-
na 2018 zápis v prostorách prvního stupně základní školy. Pro 
děti byly připraveny třídy, které představovaly čtyři roční období, 
jaro, léto, podzim a zimu. V nich děti hravou formou plnily úko-
ly paní učitelek. Aby z dětí odpadla nervozita a strach, tak jim 
s plněním pomáhaly pohádkové postavičky, které představovaly 
děti ze starších ročníků. Za splnění každého úkolu dostaly děti 
do omalovánkové knížečky razítko. Budoucí školáčci tak museli 
dokázat, že umí poznávat barvy, malovat nebo že mají zvládnuty 
základy pohybových aktivit.

Od září nastoupí do 1. třídy 60 prváčků – 29 dívek a 31 chlap-
ců. Rodiče a zákonní zástupci 23 dětí požádali o odklad povinné 
školní docházky.

Schůzka rodičů budoucích prváčků proběhne v úterý 

Ocenění za dlouholetou intenzivní trenérskou práci se dočkala 
Základní škola ve Starém Městě. Její ředitel Josef Jurnykl a hlavní 
školní volejbalový trenér Jan Zábranský převzali z rukou hlav-
ního trenéra volejbalové mládeže Českého volejbalového svazu, 
pana Jiřího Zacha, ocenění „Partnerská škola Českého volejba-
lového svazu“. 

Staroměstská základní škola dlouhodobě spolupracuje s míst-
ním volejbalovým klubem. Tréninky organizují a vedou v rámci 
volnočasových aktivit kroužků zkušení pedagogové, kteří jsou 
současně i volejbalovými hráči a trenéry. Jejich úkolem je moti-
vovat žáky k účasti na těchto sportovních kroužcích, učit je vo-
lejbalovým dovednostem a organizovat je v soutěžích Krajského 
a Českého volejbalového svazu. V současné době soutěží volej-

19. 6. 2018 v 15.30 hod. v učebně 1. A v ZŠ na náměstí Hrdinů 
715.

Text a foto: Aleš Korvas

balová mládež ZŠ Staré Město v kategoriích barevného minivo-
lejbalu, starších a mladších žáků a juniorů. Tréninkové jednotky 
volejbalové přípravky probíhají v pondělí a středu od 14:00 – 
15:30 hod., mladší a starší žáci trénují ve středu a pátek od 14:00 
– 15:30 hod. Mladší i starší žáci obsadili v letošní soutěžní sezóně 
druhá místa v krajském přeboru, kterého se účastnilo 7 družstev 
Zlínského kraje. Pokud hledáte pro své děti pohybovou aktivitu 
skupinové hry, bez zákeřných kontaktů, krásných prožitků ze hry 
a přátelské atmosféry, přiveďte děti kdykoliv na tréninky nebo je 
přihlaste na volejbalové soustředění, které probíhá tradičně před-
poslední srpnový týden. Řekl trenér a pedagog staroměstských 
volejbalistů Jan Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

BUDOUCÍ PRVŇÁČKY ČEKAL ZÁPIS DO ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÉ MĚSTO ZÍSKALA TITUL 
PARTNERSKÁ ŠKOLA ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU
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Hodnocení uplynulé sezony, současný stav volejbalu ve Starém 
městě a plány pro další období. To byly hlavní body valné hro-
mady staroměstských volejbalistů, která se uskutečnila ve čtvr-
tek 22. března v prostorách Společenského a kulturního centra 
ve Starém Městě. Bezmála třicítka členů si vyslechla závěrečné 
zprávy předsedy Volejbalového sportovního klubu ve Starém 
Městě Petra Straky, místopředsedy Martina Zábranského nebo 
členů nejužšího vedení. Probíralo se nejen hospodaření klubu, ale 
i sportovní výsledky jednotlivých týmů, práce s mládeží i plány 
pro rozvoj mládežnického volejbalu v nadcházejícím období. Zá-

Každoroční výroční členská schůze Svazu tělesně postižených 
(STP) a místní organizace Svazu postižených civilizačními cho-
robami (SPCCH), která byla letos volební, se uskutečnila ve čtvr-
tek 15. března 2018 v prostorách Společensko kulturního centra 
ve Starém Městě. Místopředsedkyně výboru, paní Marie Lapčí-
ková, přivítala všechny přítomné, kterých se letos sešlo více než 
200 a společně minutou ticha uctili památku těch členů, kteří 
v uplynulém roce zamřeli. Poté již následovalo přečtení výroč-
ních zpráv o činnosti, a to jak předsedkyně Jaroslavy Gajové, tak 
předsedkyně revizní komise, paní Anny Vavruškové.

Výroční schůze se tradičně kromě členů účastní také starosta 
Starého Města, pan Josef Bazala, předseda partnerské organizace 
z Velehradu, pan Zdeněk Skalička, a v neposlední řadě i předseda 
Krajského výboru SPCCH, pan Ladislav Hamřík.

jem o tento sport je mezi dětmi podle vedoucích skupin značný, 
za jediný problém lze považovat nedostatek trenérů.

Ke slovu se dostal i pozvaný host, kterým byl starosta Starého 
Města Josef Bazala. Ten připomněl, že vedení obce a volejbalový 
klub úzce spolupracují, a vyslovil přání, aby tomu tak bylo i na-
dále.

Před zakončením valné hromady byly předsedou Petrem Stra-
kou a starostou předány dary vybraným hráčům a funkcionářům 
za jejich činnost pro volejbal ve Starém Městě.

Text a foto: Aleš Korvas

Členové výboru hodnotili uplynulý rok a akce, které výbor 
pro členy pořádal, ale také plánovali akce následující, které členy 
čekají v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že letošní ročník 
schůze byl volební, volili si členové nové předsednictvo výboru 
a revizní komisi. Do nově zvoleného výboru byly zvoleny: Gajo-
vá Jaroslava jako předsedkyně výboru, Hubíková Anežka, Kocá-
bová Jarmila, Lapčíková Marie, Mazáčová Marie, Němcová Eva, 
Pleváková Marie, Rusňáková Věra a Vývodová Marta. Do revizní 
komise byly zvoleny Vavrušková Anna, Vaňková Alena a Velgová 
Jitka.

Na závěr oficiálního programu byly předány dary těm členům, 
kteří budou slavit významné životní jubileum.

Text a foto: Aleš Korvas

VOLEJBALISTÉ HODNOTILI UPLYNULÝ ROK NA VALNÉ HROMADĚ

VÝROČNÍ SCHŮZE STP A SPCCH VE STARÉM MĚSTĚ

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Schůze honebního společenstva, která se konala po šestnácté 
hodině v zasedacím sále staroměstské radnice ve čtvrtek 29. břez-
na 2018, měla na svém programu důležitý úkol. Po 7 letech se 
vzdal funkce starosty honebního společenstva starosta Staré-
ho Města Josef Bazala a bylo nutné na jeho místo zvolit nového 
předsedu.  Tím byl jednohlasně zvolen současný místostarosta 
Starého Města Martin Zábranský. 

Město Staré Město je vlastníkem největšího podílu pozemků 
v honebním společenstvu.

Text a foto: Aleš Korvas

Budky pro kachny divoké instalovali během zimních měsíců 
myslivci z místního Mysliveckého sdružení Lípa na jednom ze 
slepých ramen řeky Moravy. Na něm se každoročně daří přiro-
zeným způsobem rozmnožovat populaci kachen. „Využili jsme 
několika dní mrazů, a jakmile byla voda 
ve slepém rameni zamrzlá a bezpečná pro 
chůzi, instalovali jsme na spadené kmeny 
stromů deset budek, které byly pořízeny  
z dotací města. V nich se budou moci vylíh-
nout mláďata dalších kachen,“ řekl předseda 
staroměstských myslivců František Zbra-
něk a zároveň dodal, že populaci kachen 
se daří ve Starém Městě každoročně zvy-
šovat. Kachny nimrodi přikrmují i v prů-
běhu roku, kdy nemají dostatek přirozené 
potravy. I proto je jejich počet ve Starém 
Městě jeden z nejvyšších na okrese Uherské 
Hradiště. Podle myslivců část kachen přele-
tí v rámci migrace do sousedních honiteb, 
většina jich ale zůstane až do dalšího roku 
v katastru Starého Města.

Zároveň by chtěli myslivci apelovat 
na veřejnost, zejména majitele čtyřnohých 

miláčků, aby své psy měli v tomto období 
na vodítku nebo pod kontrolou, jak je to 
jen možné. „Začíná období líhnutí mláďat. 
Teď se jedná především o ptáky a pernatou 
zvěř, ale zanedlouho nastane i rození mlá-
ďat savců. V tomto období dochází každo-
ročně k obrovskému počtu úmrtí mláďat 
v důsledku zabití volně pobíhajícím psem. 
Rádi bychom proto požádali veřejnost, aby 
své psíky měli během venčení na vodítku,“ 
žádá veřejnost hospodář MS Lípa Zde-
něk Vaněk. V rámci této osvěty rozmístili 
po Starém městě myslivci i deset cedulí 
upozorňující právě na rození mláďat.

Aby staroměstští myslivci podpořili co 
největší šanci na přežití mláďat ptáků, 
připravují pro Myslivecký den dětí, který 
se uskuteční na staroměstských Loukách 
v sobotu 9. 6. 2018, soutěž o nejhezčí bud-
ku. Budky, které děti vyrobí třeba se svými 
rodiči a přinesou na myslivecký den, bu-

dou odměněny dárkem a budka bude i se jménem výrobce umís-
těna v honitbě ve Starém Městě.

Text a foto: Aleš Korvas

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO MÁ NOVÉHO STAROSTU

MYSLIVCI INSTALOVALI BUDKY PRO KACHNY
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U S N E S E N Í
z 71. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.03.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 pronájem bytové jednotky č. 1 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, na dobu určitou – od 01.04.2018 
do 31.12.2018 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

1.2 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 233/103 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře o výměře 65 m2 v lokalitě ulice Sées ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem zahrádkářské činnosti.

1.3 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře 30 m2 v lo-
kalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření 
okrasné zahrady.

1.4 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 
cca 3.500 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem výstavby výrobní haly.

1.6 projektovou dokumentaci pro realiza-
ci projektu „Založení prvků ÚSES v lokalitě 
V Rybnících“.

1.7 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 3353/7 zahrada o výměře 707 m2 v lo-
kalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem rozšíření zahrady u rodinného domu.

1.8 záměr na převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 4560/46 vodní plocha o výměře 130 m2 
a pozemku p. č. 4560/47 vodní plocha o výmě-
ře 538 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 51.000 Kč, 
za účelem výstavby vodní plochy.

2.1 projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení akce „Staré Město, ul. Trávník – komu-
nikace a kanalizace“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci „Staré 
Město, ul. Trávník – komunikace a kanalizace“.

2.3 projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby akce „Přístavba víceúčelové sportovní 
haly Staré Město – stavební úpravy“. 

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci „Pří-
stavba víceúčelové sportovní haly Staré Město 
– stavební úpravy“. 

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Revitalizace ulice Karolíny Světlé, Staré Měs-
to“ s dodavatelem PORR a.s., Odštěpný závod 
- Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ: 
43005560 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

2.6 podání žádosti o dotaci na projekt „Založe-
ní prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících“. 
5.3 přesun finančních prostředků z rezervní-
ho fondu do investičního fondu u Sportovní-
ho a kulturního centra příspěvková organi-
zace, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 
75121824, ve výši 100 tis. Kč, které budou pou-
žity na nákup 2 ks chladících vitrín.

5.5 odpis nedobytných pohledávek vůči ob-
čanům Starého Města v celkové výši 28.800 Kč 
za uložení odpadu na sběrném dvoře dle přilo-
ženého seznamu. 

5.6 odpis nevymahatelných pohledávek 
na místním poplatku ze psů v celkové výši 
10.300 Kč, vedených vůči občanům Starého 
Města, z důvodu zániku jejich platební povin-
nosti (změna trvalého bydliště, úmrtí držitele 
psa), dle přiloženého seznamu. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 4560/46 vodní plocha o výměře 130 m2 
a pozemku p. č. 4560/47 vodní plocha o výmě-
ře 538 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemků Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábře-
ží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, 
za cenu 51.000 Kč, za účelem výstavby vodní 
plochy.

3.3 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu města Sta-
ré Město v I. kole dotačních programů v roce 
2018 a individuální dotace v roce 2018:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2018

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721 40.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 70.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 100.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu

Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 
26552001 100.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 100.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 27.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 90.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Měs-
to, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím stře-
diska

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 5.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vicepreziden-
tem

Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 10.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2018

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 60.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 45.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou

STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 
70837155 30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 30.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY



Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku

Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 2.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

Gombík z.s., IČ 05220190 5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou

Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541 2.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2018

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 15.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Sta-
ré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, předse-
dou spolku

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 5.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2018

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní míst-
ní organizace

Oblastní Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 50.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 
65267991 10.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitel-
kou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Miladou Umlaufovou, místopředsed-
kyní spolku
(účel: podpora letních táborů)

Římskokatolická farnost Staré Město u Uherské-
ho Hradiště, 750.000 Kč
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické 

farnosti Staré 
Město – náklady na provoz, energie, splácení jis-
tiny)

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kra-
je, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem Škra-
bánkem, ředitelem
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se 
zdravotním postižením
na území ORP – provozní náklady)

Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 
60557621 30.000 Kč
zastoupena Bc. Pavlem Novákem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti,
sociálně – patologické jevy)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 15.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku 
(účel: XXV. Mezinárodní dětský folklorní festival 
„Kunovské léto“)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 0 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku
(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilíkem, 
předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev)

NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 
2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním ře-
ditelem
(účel: zajištění poskytování základních činností 
soc. služby 
typu sociálně terapeutická dílna)

Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního festi-
valu KULTURA
JIŽNÍCH A SEVERNÍCH SRBŮ s podtitulem 
5. DNY SLOVANSKÉ
 KULTURY 2018) 

 PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 10.000 Kč 
 IČ: 04977408
 zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitel-
kou
 (účel: částečné pokrytí provozních nákladů)

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR, z.s. 3.000 Kč
 IČ 65399447, oblastní odbočka Uherské Hradiště
 zastoupena Kateřinou Rathúskou, předsedkyní 
oblastní pobočky

 (účel: podpora festivalu Dny umění nevidomých 
na Moravě – uspořádání
 koncertu ve Starém Městě)

Balon Klub Aerotechnik, IČ 62830538 5.000 Kč 
zastoupen Liborem Staňou, předsedou klubu
(účel: mistrovství ČR v balonovém létání)

Bc. Aleš Durďák, IČ 76109895 20.000 Kč
se sídlem Uherské Hradiště – Mařatice, Ve Skále 
446
(účel: realizace dílu ze série Slovácký gen s osob-
ností
ze Starého Města)

Tomáš Ondruch, IČ 03726941 5.000 Kč
 se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 
804
(účel: podpora akce cestovatelský GASTROFEST 
– program do
dětské zóny)

5.1 schválit hospodaření a závěrečný účet města 
za rok 2017.

5.2 schválit roční účetní závěrku města Sta-
ré Město za rok 2017 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky.

5.4 schválit rozpočtové opatření č. 3/2018:
zvýšení příjmů ze 168 967 tis. Kč na 169 514 
tis. Kč
zvýšení výdajů ze 182 048 tis. Kč na 183 412 tis. 
Kč
změnu financování ze 13 081 tis. Kč na 13 898 
tis. Kč

5.7 schválit navýšení finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtového ukazate-
le (na paragrafu 3113 Základní školy) o 160 
tis. Kč, a to na položce 5331 Neinvestiční pří-
spěvky zřízeným PO, na pokrytí zvýšených 
mzdových výdajů na částečné dofinancování 
pracovního úvazku školního psychologa. Tato 
částka je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 3/2018 – změna závazného ukazatele na § 
3113 Základní školy. 

III. nedoporučila zastupitelstvu města

3.3 schválit žádost o poskytnutí individuální 
dotace v roce 2018 žadateli - Občanské sdru-
žení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585, zastoupeno 
Antonínem Poláškem, předsedou spolku, (účel: 
Národní přehlídka dětských verbířů), z důvodu 
podpory zastřešující akce Kunovské léto.

IV. souhlasí

3.1 s převzetím záštity města Staré Město nad 
kulturní akcí – mezinárodní festival s názvem 
KULTURA JIŽNÍCH A SEVERNÍCH SRBŮ 
s podtitulem 5. DNY SLOVANSKÉ KUL-
TURY 2018, která se koná v termínu 31. 5. – 
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4. 6. 2018.

3.4 v souladu s ustanovením § 32a zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění poz-
dějších předpisů se zapojením MŠ Rastisla-
vova 1800, 686 03 Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace do projektu 
MPSV z OP PMP „Obědy do škol ve Zlínském 
kraji II.“, kdy se jedná o uzavření smlouvy 
o partnerství s finančním příspěvkem.

V. stanovila

1.5 starostu města jmenováním členů komise 
pro výběrové řízení obálkovou metodou na sta-
vební pozemky v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které se uskuteční dne 19.03.2018.

VI. rozhodla

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky „Revitalizace ulice Karolíny Světlé, Sta-
ré Město“ - veřejná zakázka na stavební práce 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybra-
ný dodavatel PORR a.s., Odštěpný závod - Mo-
rava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ: 43005560 
s nabídkovou cenou 7 126 403,52 Kč bez DPH, 
8 622 948,26 Kč vč. DPH.

VII. vyhlašuje 

3.2 v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích konkurs na pra-
covní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, 
Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem 
Staré Město, Komenského 1721, PSČ 686 03, 
IČ 75022532.

VIII. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Staré Město, ul. Trávník – komunikace a ka-
nalizace“ tyto dodavatele: EKO-UH, s.r.o., 

Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ: 
49447653, DIČ: CZ49447653, JASS-UNI, s.r.o., 
Jalubí č.p. 288, PSČ 687 05, IČ: 60743638, DIČ: 
CZ60743638, Paleso s.r.o., Ostrožská Nová Ves 
772, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 29276276, 
DIČ: CZ29276276, STRABAG a.s., Na Bě-
lidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, 
DIČ: CZ60838744, SV – Stav, s.r.o., Bílovi-
ce 550, 687 12 Bílovice, IČ: 25513672, DIČ: 
CZ25513672.

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci „Pří-
stavba víceúčelové sportovní haly Staré Měs-
to – stavební úpravy“ tyto dodavatele: GRE-
TES s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice, IČ: 
26235366, DIČ: CZ26235366, KODRLA s.r.o., 
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, 
DIČ: CZ25547453, STAMOS Uherské Hradiš-
tě, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171, 
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 26302497, DIČ: Z26302497, 
STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25526863, DIČ: 
CZ25526863.

IX. vzala na vědomí

4.1 žádost o společný územní souhlas s ohlá-
šením dle § 96a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.
 
4.2 žádost o společný územní souhlas s ohlá-
šením dle § 96a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu. 

4.3 žádost o ohlášení záměru odstranit stavbu 
dle § 128 stavebního zákona v platném znění 
dle zápisu.

4.4 žádost o společný územní souhlas s ohlá-
šením dle § 96a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu. 

6.1 zápis z 14. jednání sociální komise ze dne 
28.02.2018.

X. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 233/103 ostat. plocha/jiná plo-
cha o výměře o výměře 65 m2 v lokalitě ulice 
Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem zahrádkářské činnosti, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku 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, za účelem rozšíře-
ní okrasné zahrady, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o výměře cca 3.500 m2 v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem výstavby výrobní haly, na úřed-
ních deskách. 
 T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 3353/7 zahrada o výměře 
707 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem rozšíření zahrady u rodinného 
domu, na úředních deskách.
T: ihned

2. Řediteli Sportovního a kulturního centra 
příspěvková organizace

5.3 zpracovat cenovou nabídku na opravu sto-
lů v objektu SKC.
T: 30.04.2018

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 72. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21.03.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  doporučila zastupitelstvu města 

1.1 schválit převod majetku – prodej sta-
vebního pozemku č. 3 o výměře 373 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, panu ***, za účelem výstavby rodin-
ného domu.

1.2 schválit převod majetku – prodej sta-
vebního pozemku č. 4 o výměře 373 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, manželům ***, za účelem výstavby 
rodinného domu.

1.3 schválit převod majetku – prodej sta-
vebního pozemku č. 6 o výměře 373 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, paní ***, za účelem výstavby rodin-

ného domu.

1.4 schválit převod majetku – prodej sta-
vebního pozemku č. 7 o výměře 432 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, manželům ***, za účelem výstavby 
rodinného domu.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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U S N E S E N Í
z 73. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.03.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

2.1 projektovou dokumentaci „Parková úprava 
u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 1. část“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci „Par-
ková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 
1. etapa, 1. část“. 

2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Farní kostel Sv. Ducha ve Starém Městě – PO-
LYFUNKČNÍ SÁL“ z důvodu změn oproti pro-
jektové dokumentaci, změny ceny díla a posu-
nutí termínu dokončení díla.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce „Stavební úpravy budovy Městského úřa-
du ve Starém Městě“ s dodavatelem STAVAK-
TIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ: 26302497 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce „Modernizace učeben II. stupně ZŠ – pro-
jektová dokumentace pro provádění stavby“ 
s dodavatelem GG ARCHICO a. s., Zelené 
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
46994432 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby na akci Půdní vestavba 
ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová do-
kumentace pro provádění stavby. 

3.1 uzavření Smlouvy o poskytování služby 
mezi poskytovatelem URBITECH s.r.o., se 
sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ:04572106, 
zastoupený Petrem Tomášů, jednatelem a měs-
tem Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČ:00567884, zastoupené Jo-
sefem Bazalou, starostou.

II. rozhodla

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Stavební úpravy budovy Městského 
úřadu ve Starém Městě“ - veřejná zakázka ma-
lého rozsahu na stavební práce. Vybraný doda-
vatel STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 
Staré Město, IČ: 26302497 s nabídkovou cenou 
2 247 54 Kč bez DPH, 2 719 524 Kč vč. DPH.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Modernizace učeben II. stupně ZŠ – 
projektová dokumentace pro provádění stav-
by“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služ-
by. Vybraný dodavatel GG ARCHICO a. s., 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, 

IČ 46994432, s nabídkovou cenou 324 800 Kč 
bez DPH, 393 008 Kč vč. DPH.

2.6 o zrušení výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby Půdní vestavba 
ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová do-
kumentace pro provádění stavby, z důvodu, že 
nejvýhodnější nabídku - nejnižší nabídkovou 
cenu, která byla jediným hodnotícím kritériem, 
podali shodně dva účastníci výběrového řízení.

III. souhlasí

2.8 s odstoupením od projektu Snížení ener-
getické náročnosti ZŠ Staré Město 715 v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z dů-
vodu podání žádosti na tento projekt ve výzvě 
č. 70 za výhodnějších podmínek a uplynutí 
lhůty pro dodání podkladů skutečného stavu.

2.9 s odstoupením od projektu Snížení ener-
getické náročnosti DPS č. p. 2015 ulice Brat-
ří Mrštíků, Staré Město v rámci Operačního 
programu Životní prostředí z důvodu přípravy 
podání žádosti na tento projekt ve výzvě č. 100 
za výhodnějších podmínek a uplynutí lhůty 
pro dodání podkladů skutečného stavu.

3.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím účelově určeného 
peněžního daru ve výši 3.000,- Kč pro Základ-
ní školu, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČ:75022567 od České 
spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 
Praha 4, IČ: 45244782. Finanční dar bude pou-
žit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
projektu Abeceda peněz.

IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci  „Par-
ková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 
1. část“ tyto dodavatele:  KARTUSEK - EKO-
STAV s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré 
Město, IČ:  26928141, DIČ: CZ26928141, LÁ-
TAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Měs-
to, IČ:  47901292, DIČ: CZ47901292, TUFÍR, 
spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice,  
IČ: 26263718, DIČ: CZ26263718, MSO servis 
spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697  01 Kyjov, 
IČ: 49971379, DIČ: CZ49971379.

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby na akci Půdní ve-
stavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projek-
tová dokumentace pro provádění stavby tyto 
dodavatele: vyzvat k podání nabídek veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby na akci 
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – 
projektová dokumentace pro provádění stavby 
tyto dodavatele: Ing. arch. Miroslav Baleja, ARS 
Projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ: 12220426, 
FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588, 767 01 
Kroměříž, IČ: 18188711, DIČ: CZ18188711, 
GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432, DIČ: 
CZ46994432, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mís-
tek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého 
náměstí 231, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
45193584, DIČ: CZ45193584, MIKULÍK pro-
jekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ:  27697746, DIČ: CZ27697746.

3.2 za zřizovatele jako členy konkursní komise 
pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitel-
ky Základní školy, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem 
Staré Město, Komenského 1720, PSČ 686 03, 
Josefa Bazalu (starosta) a Ing. Kamila Psotku 
(člen rady města).

3.3 za zřizovatele jako členy konkursní komise 
pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředi-
telky Mateřské školy, Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, se sídlem Staré Město, Komenské-
ho 1721, PSČ 686 03, Josefa Bazalu (starosta) 
a Mgr. Martina Zábranského (místostarosta).

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Výzva k podání návrhů 
osobností na udělení 

Ceny města Starého Města 
v roce 2018

Rada města Staré Město vyhlašuje 
termín pro podání návrhů nominací 
osobností na udělení Ceny města Sta-
rého Města v roce 2018.  Písemné ná-
vrhy na ocenění (na předepsaném for-
muláři)  lze podat do 30. května 2018 
prostřednictvím podatelny Městského 
úřadu ve Starém Městě nebo poštou.
Pravidla pro udělování Ceny měs-
ta Starého Města a  formulář návrhu 
na udělení Ceny města Starého Města  
jsou ke stažení na webových strán-
kách města Staré Město v kategorii 
Město – Cena města. 
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U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 28.03.2018 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 5) 
5.1 rozpočtové opatření č. 2/2018:
 - zvýšení příjmů ze 168 670 tis. Kč na 168 967 
tis. Kč
zvýšení výdajů ze 181 751 tis. Kč na 182 048 tis. 
Kč
financování ze 13 081 tis. Kč beze změn

K bodu 10) stanovisko rady města ke kontrol-
ním zjištěním finančního a kontrolního výbo-
ru v roce 2017. 

II. schválilo

K bodu 3) závěrečný účet města Staré Město 
za rok 2017.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4) účetní závěrku města Staré Město 
za rok 2017 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních zá-
věrek některých vybraných účetních jednotek, 
a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování 
účetní závěrky.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5)
5.2 rozpočtové opatření č. 3/2018:
 - zvýšení příjmů ze 168 967 tis. Kč na 169 514 
tis. Kč
zvýšení výdajů ze 182 048 tis. Kč na 183 712 tis. 
Kč
změnu financování ze 13 081 tis. Kč na 14 198 
tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6) změnu závazného rozpočtového 
ukazatele – navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele v rámci schváleného rozpočtového 
ukazatele (na paragrafu 3113 Základní školy) 
o 160 tis. Kč, a to na položce 5331 Neinvestiční 
příspěvky zřízeným PO, na pokrytí zvýšených 
mzdových výdajů na částečné dofinancování 
pracovního úvazku školního psychologa. Tato 
částka je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 3/2018 – změna závazného ukazatele na § 
3113 Základní školy. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]
K bodu 7) Smlouvy o zápůjčce z FRB v celko-
vé výši 729.000,- Kč dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení schválených usnesením 3. ZM 

dne 25. 2. 2015, bod 2), v tomto členění: 
 
1. Smlouva o zápůjčce č. 462/2018, na částku 
199.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nerudo-
va 1449

2. Smlouva o zápůjčce č. 463/2018, na částku 
150.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nad 
Hřištěm 1309

3. Smlouva o zápůjčce č. 464/2018, na částku 
180.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky
Pro nemovitost: byt v osobním vlastnictví 
ve Starém Městě, Úprkova 1807

4. Smlouva o zápůjčce č. 465/2018, na částku 
150.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nová 
čtvrť 1448

5. Smlouva o zápůjčce č. 466/2018, na částku 
50.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Tovární 
1951

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 8)
8.1 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2561/18 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
373 m2 v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
panu ***, za cenu 1.701 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.2 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2561/19 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře 373 m2 v lokalitě ulice Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, manželům ***, za cenu 1.702 Kč + 
příslušná sazba DPH, za účelem výstavby ro-
dinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.3 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2561/21 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře 373 m2 v lokalitě ulice Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, paní ***, za cenu 1.701 Kč + přísluš-
ná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného 
domu.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.4 převod majetku – prodej pozemku p. č 
2561/22 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 432 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, man-

želům ***, za cenu 1.701 Kč + příslušná sazba 
DPH, za účelem výstavby rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.5 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 4525/1 ostat. plocha/silnice o výměře cca 
120 m2 za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH a pozemku p. č. 4525/36 ostat. plocha/
silnice o výměře 166 m2 za cenu 800 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, vše v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁNY, a. 
s., Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec, IČ 
18050646, za účelem rozšíření areálu společ-
nosti. 

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.6 převod majetku – prodej pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře 53 m2 
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře 42 m2 
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře 401 m2 
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 
14 m2
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře 34 m2 
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře 181 m2 
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře 267 m2 
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře 112 m2 
které se nachází v areálu společnosti LUKROM 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, za cenu 600 Kč/m2 včetně DPH, 
za účelem zcelení pozemků pro budoucí vý-
stavbu.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.7 převod majetku – prodej vodohospodářské-
ho zařízení:
Vodohospodářské zařízení - lokalita
kanalizace - STOKA
AIVc-7 ul. Salašská délka 195,37 m
AIVc-7 ul. Salašská délka 172,30 m
AIVc-7 ul. Salašská délka 11,36 m
AIVc-7 - výtlak ul. Sportovní délka 33,37 m
OS AIVc-7 ul. Sportovní délka 7,38 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 35,46 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 65,64 m
AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 59,33 m
ČS 9 Sportovní ul. Sportovní délka 39,60 m
pozemek ČS 9 ul. Sportovní 
p. č. 4546/88 ost. plocha o výměře 30 m2
IVa-5 Louky délka 71,38 m
výtlak AIVa-5S Louky délka 16,97 m
AIVa-5S Louky délka 423,41 m
AIVa-5S Louky délka 638,72 m
ČS 11 Louky II Louky délka 102,40 m
pozemky ČS 11 Louky 
p. č. 3678/5 ost. plocha o výměře 48 m2
p. č. 6064/249 orná půda o výměře 35 m2
p. č. 6064/251 ost. plocha o výměře 39 m2
p. č. 6064/252 orná půda o výměře 14 m2
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p. č. 6068/209 ost. plocha o výměře 6 m2
p. č. 6068/210 orná půda o výměře 1 m2
p. č. 6068/212 ost. plocha o výměře 13 m2
sběrač AIV - výtlak ul. Sées délka 536,70 m
sběrač AIV ul. Sées délka 18,34 m
sběrač AIV ul. Sées délka 107,98 m
sběrač AIV ul. Sées, délka 486,55 m
sběrač AIV ul. Sées, délka 211,19 m 
OS 17 AIV ul. Sées délka 7,35 m
ČS 3 Za Špicí ul. Za Špicí délka 1.764,00 m
pozemky ČS ul. Za Špicí 
p. č. st. 3375 o výměře 406 m2
p. č. 162/15 ost. plocha o výměře 926 m2
p. č. 6073/288 ost. plocha o výměře 660 m2
sběrač AIVa ul. Trávník délka 590,82 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,00 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 4,80 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 45,88 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 229,91 m
sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,92 m
OS 15 AIVc ul. Sées délka 7,86 m
OS 16 AIVc ul. Sées délka 6,63 m
AIVc-S1 ul. Sées délka 73,51 m
AIVc-S1 ul. Sées délka 261,07 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 92,38 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 94,55 m
AIVa-2 ul. Trávník délka 44,86 m
AIVa-2-1 ul. Trávník délka 55,15 m
AIVa-2-1 ul. Trávník délka 140,24 m
AIVa-2-1-1 ul. Trávník délka 116,99 m

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

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

formou nepeněžitého vkladu Slováckým vo-
dárnám a kanalizacím, a. s., Za Olšávkou 290, 
Sady, Uherské Hradiště, IČ 49453866.

Účetní hodnota nabízeného kanalizačního za-
řízení 32.851.244,73 Kč 
Účetní hodnota nabízeného vodovodního zaří-
zení 5.174.496,00 Kč

Hodnota převáděného kanalizačního zaříze-
ní dle znaleckého posudku č. 7161-283/2017 
ze dne 06.12.2017 zpracovaného společností 
VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s., Znalecký 
ústav v oboru ekonomika, Uh. Hradiště, Hra-

dební 1250, na ocenění nepeněžitého vkladu 
14.978.000 Kč

Hodnota převáděného vodovodního zaříze-
ní dle znaleckého posudku č. 7136-258/2017 
ze dne 06.12.2017 zpracovaného společností 
VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s., Znalecký 
ústav v oboru ekonomika, Uh. Hradiště, Hra-
dební 1250, na ocenění nepeněžitého vkladu 
 4.305.000 Kč

Nepeněžitým vkladem bude zvýšen základní 
kapitál společnosti Slovácké vodárny a kanali-
zace, a. s. Za Olšávkou 290, Sady, Uh. Hradi-
ště a počet akcií města bude navýšen o 19.283 
akcií. 

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.8 převod majetku – výkup pozemků
p. č. 6013/144 orná půda o výměře 1.421 m2 
 p. č. 6013/145 orná půda o výměře 1.156 m2 
p. č. 6013/146 orná půda o výměře 1.867 m2 
p. č. 6014/100 ostat. plocha o výměře 32 m2 
p. č. 6015/200 orná půda o výměře 551 m2 
vše v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemků ***, za cenu 22 Kč/m2. 

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

8.9 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 4560/46 vodní plocha o výměře 130 m2 
a pozemku p. č. 4560/47 vodní plocha o výmě-
ře 538 m2 v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemků Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábře-
ží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, 
za cenu 51.000 Kč, za účelem výstavby vodní 
plochy.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
v I. kole dotačních programů v roce 2018 a in-
dividuální dotace v roce 2018:
A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2018

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 
70806721 40.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 70.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 100.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu

Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 
26552001 100.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 
26634597 100.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 27.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezi-
dentem

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 90.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré 
Město, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím 
střediska

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 5.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

Staroměští šohajíci, spolek, IČ 
22739050 10.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2018

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 60.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spol-
ku

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 45.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní

Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předse-
dou

STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 
70837155 30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 30.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spol-
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ku

Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 2.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

Gombík z.s., IČ 05220190 5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou

Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541 2.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostře-
dí v roce 2018

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 15.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, před-
sedou spolku

Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 5.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradi-
lem, předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2018

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní 
místní organizace

Oblastní Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 50.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 
65267991 10.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředi-
telkou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Miladou Umlaufovou, místopřed-
sedkyní spolku
(účel: podpora letních táborů)

Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem, farářem

(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokato-
lické farnosti Staré 
Město – náklady na provoz, energie, splácení 
jistiny)

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem Škra-
bánkem, ředitelem
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se 
zdravotním postižením
na území ORP – provozní náklady)

Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 
60557621 30.000 Kč
zastoupena Bc. Pavlem Novákem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 15.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku 
(účel: XXV. Mezinárodní dětský folklorní festi-
val „Kunovské léto“)

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilíkem, 
předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )

NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 
2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním 
ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních činností 
soc.služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady)

Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního fes-
tivalu KULTURA
JIŽNÍCH A SEVERNÍCH SRBŮ s podtitulem 
5. DNY SLOVANSKÉ
KULTURY 2018) 

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 10.000 Kč 
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředi-
telkou
(účel: provozní náklady)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR, z.s. 3.000 Kč
IČ 65399447,oblastní odbočka Uherské Hra-
diště
zastoupena Kateřinou Rathúskou, předsedkyní 
oblastní odbočky
(účel: podpora festivalu Dny umění nevido-
mých na Moravě – uspořádání
koncertu ve Starém Městě)

Balon Klub Aerotechnik, IČ 62830538 5.000 Kč 

zastoupen Liborem Staňou, předsedou klubu
(účel: mistrovství ČR v balonovém létání)

Bc. Aleš Durďák, IČ 76109895 20.000 Kč
se sídlem Uherské Hradiště – Mařatice, Ve Ská-
le 446
(účel: realizace dílu ze série Slovácký gen 
s osobností
ze Starého Města)

Tomáš Ondruch, IČ 03726941 5.000 Kč
 se sídlem Uherské Hradiště, Velehradská třída 
804
(účel: podpora akce cestovatelský GASTRO-
FEST – program do
dětské zóny)

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

III. neschválilo

8.10 převod majetku – prodej částí pozemku 
p. č. 263/1 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
cca 250–300 m2 (jedná se o část pozemku před 
bytovým domem) v lokalitě Finská čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
spoluvlastníkům bytových domů č. p. 1478, 
1479, 1480, 1481 a 1482, Finská čtvrť ve Starém 
Městě, za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů k užívaným pozemkům, z důvodu rozvojo-
vého území pro město.

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 1 zdržel se 0]

8.11 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 71/14 ostat. plocha o výměře 337 m2 v lo-
kalitě Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby ro-
dinného domu, z důvodu nevyřešených majet-
koprávních vztahů v této lokalitě.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9) žádost o poskytnutí individuální 
dotace v roce 2018 žadateli - Občanské sdru-
žení “Kunovjan“, z.s., IČ 62831585, zastoupeno 
Antonínem Poláškem, předsedou spolku, (účel: 
Národní přehlídka dětských verbířů), z důvodu 
podpory zastřešující akce Kunovské léto.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

IV. souhlasí

K bodu 3) s celoročním hospodařením města 
Staré Město za rok 2017, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise
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Vláda paní zimy, zdá se, v březnu předána, budiž slunečno. 
Asi takto bych zahájil povídání o velmi příjemném a normálním 
příchodu jara, na jaké byli zvyklí naši otcové a jakému jsme si 
postupně odvykli my, příslušníci střední generace, a které stále 
míň zná současná mladá generace. V posledních letech přichází 
po zimě většinou rovnou léto.  Je otázkou, zda letos budeme svěd-
ky zdravého nebo nezdravého nástupu jara.  

Zima se prozatím ne a ne rozloučit a plán pomalého probouzení 
jarní přírody se nejspíše opět stane zbožným přáním než příjem-
nou realitou. Každopádně ale přichází, alespoň podle kalendáře, 
nejkrásnější roční období, jaro. Tak to tedy vidím já. A s ním se 
do našich končin vracejí ptačí druhy, které byly nepřízní počasí 
nuceny opustit svá hnízdiště a hledat vhodné podmínky, aby pře-
konaly na potravu chudé zimní období. Samozřejmě, že ne všech-
ny druhy ptactva jsou tažné. Rozhodujícím momentem je vždy 
dostupnost potravy. Pokud je potrava dostupná a nabízený jídelní 
lístek odpovídá potravní specializaci, není nutné „táhnout“. Mezi 
stálé druhy patří např. vrabec domácí, vrabec polní, sýkora ko-
ňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora 
parukářka, kos černý, vrána obecná šedá, straka 
obecná a některé další.  I tak je ale velká většina 
našich opeřenců nucena poohlédnout se po ně-
čem do zobáku „někde v teple“ a patří mezi tažné 
druhy. Některé druhy, v důsledku změn klimatu, 
přestávají mít důvod odlétat na zimoviště a zůstá-
vají celoročně s tím, že přeletují v závislosti na po-
časí, za zdroji potravy v okolí svých hnízdišť. Tak 
se můžeme v průběhu mírných zim setkávat třeba 
se špačky obecnými.  S příchodem teplejšího po-
časí, kdy se ze zimního odpočinku začíná probou-
zet vegetace a kdy se taky samozřejmě objevuje 
na vegetaci závislý hmyz, nastává období, kdy je 
dostupná všemožná potrava. A kde je voda a jíd-
lo, tam je i život. Tak se na svá hnízdiště začínají 
vracet všechny běžné, ale i vzácné druhy. 

Mezi první navrátilce patří skřivan polní, skři-
van lesní a čejka chocholatá. Tyto druhy většinou 
přiletí již koncem února. Konipas bílý, drozd 

zpěvný a holub hřivnáč bývají k vidění na začátku března. V prů-
běhu měsíce března, samozřejmě v závislosti na počasí, probíhá 
již poměrně intenzivní tah drobných zpěvných ptáků jako např. 
konipasa horského, červenky obecné, budníčka menšího, reh-
ka domácího, strnada rákosního, pěvušky modré nebo konop-
ky obecné. Na začátku dubna se pak objeví čáp bílý, zvonohlík 
zahradní a bramborníček hnědý. V průběhu měsíce dubna vla-
štovka obecná s jiřičkou a třeba pěnicí černohlavou. Mezi nej-
později přilétnuvší druhy patří rorýs obecný, ťuhýk obecný, žlu-
va hajní a vlha pestrá. Tyto přilétají na přelomu dubna a května 
resp. v průběhu měsíce května. Doba příletu samozřejmě závisí 
na klimatických podmínkách a s nimi souvisejících faktorech. 
Málokdo ví, že zejména naposled jmenované druhy patří mezi ty 
ptáky, které se ve své domovině obvykle zdrží asi jednu čtvrtinu 
až jednu třetinu roku a potom hurá zpátky do teplých krajin.

Text a foto: Květoslav Fryšták

JARNÍ ŠTĚBETÁNÍ O PTÁCÍCH

b) osobně na podatelně MěÚ a IC Event centra 

a) www.staremesto.hlasenirozhlasu.cz
Možnosti registrace:

Nechejte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění pomocí e-mailů,                          
SMS  zpráv, přes Facebook nebo aplikací pro chytré telefony.

NOVÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL                                                                                                                                                              
PRO OBČANY STARÉHO MĚSTA

Je to snadné a zcela

ZDARMA

Sociální sítěWWWAplikaceChatE-mailySMS zprávy
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Na neděli 13. května od 14 hodin připravil Sportpark Rybníček 
pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi v rámci 
světového Dne Pohybu pro zdraví, odpoledne plné her, zábavy 
a odměn. Pod taktovkou staroměstských sportovních spolků si 
děti budou moct vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Navíc pro 
všechny děti bude tento den vstup na interaktivní naučnou Člo-
víčkovu stezku zdarma a zdarma dostanou děti také špekáček. 

Už ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května si dopoledne plné pohy-
bu, her a soutěží užijí stovky dětí ze základních a mateřských škol 
z celého Uherskohradišťska. Nedělní odpoledne pak bude patřit 
rodinám. Děti i jejich rodiče si budou moct vyzkoušet nejrůznější 
druhy pohybu, například florbal, fotbal, tenis, šerm, šachy, zacvi-
čí si se Sokolem a Klubkem a mnohé další. A třeba právě na Ryb-
níčku při Dni pohybu pro zdraví najdou právě ten svůj sport.

Součástí nedělního programu bude i benefiční běh 2 míle 
pro Diakonii, jehož výtěžek poputuje ve prospěch Diakonie 
ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Pokud si netroufáte 
na 2 míle, tedy 3,2 kilometru, můžete absolvovat třeba jen sym-
bolický dětský běh, který bude měřit zhruba 500 metrů.

Každé z dětí bude mít při Dni Pohybu pro zdraví vstup na Člo-
víčkovu stezku zdarma. Zdarma dostanou děti také špekáčky, 

Dr. Georg Fraberger,  který bez nohou došel hodně daleko. Je-
zuitský sklep 17.5. v 17 hod.

Život v těle od narození bez rukou a nohou. Zní vám to taky 
nepředstavitelně? Pozvali jsme člověka, který s tímto handicapem 
zvládá plnohodnotný život s manželkou, dětmi i úspěšnou kari-
érou.    

Dr. Georg Fraberger  narozený 1973 ve Vídni je uznávaný ra-
kouský psycholog, autor a motivační řečník. Pracuje jako psycho-
log jak ve Všeobecné nemocnici města Vídně, tak ve své soukro-
mé praxi, je ženatý a má čtyři děti. 

Ve svých přednáškách hovoří o tématu štěstí jako o pojetí živo-
ta a o otázce, co tvoří lidi a dobrý život.

 Georg Fraberger dorazí na naše pozvání do Starého Města. Ne-
nechte si ujít toto zajímavé setkání, které proběhne v Jezuitském 
sklepě 17. května v 17:00 hod. Vstupné dobrovolné.   (KP)

Nově vzniklá kniha, Uherskohradišťsko z nebe, byla pokřtěna 
v BalonCentru na Břestku ve čtvrtek 22. března 2018. Jedním 
z kmotrů byl i starosta Josef Bazala, protože město Staré Město 
bylo jedním z partnerů této publikace plné fotografií a popisů 
turisticky zajímavých míst. V knize lze vidět z ptačí perspektivy 
nejen Staré Město, ale i většinu obcí na Uherskohradišťsku.

Text a foto: Aleš Korvas

které si opečou na Človíčkově ohništi, a samozřejmě spoustu cen 
za plnění jednotlivých disciplín.

Veškeré informace o Dni Pohybu pro zdraví i Človíčkově stezce 
najdete na www.sportparkrybnicek.cz. 

SVĚTOVÝ DEN POHYBU PRO ZDRAVÍ NA RYBNÍČKU

ŠTĚSTÍ S HANDICAPEM  - ŽIVOT 
V TĚLE BEZ RUKOU A BEZ NOHOU 

STARÉ MĚSTO 
JE PARTNEREM KNIHY

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

http://www.sportparkrybnicek.cz
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Hlavním posláním spolku je zapojit profesionály i ama-
téry do některé ze soutěžních i nesoutěžních aktivit v pro-
jektu Slovácké léto. Snažíme se systematicky podporovat 
pozitivní vztah veřejnosti ke sportu, napomáhat fair play 
přístupu, šířit informace v oblasti sportu a v neposlední 
řadě zdokonalovat sportovní aktivity mládeže.

Název Staroměští šohajíci jsme zvolili podle stejno-
jmenné lidové písně, ke které inklinovala zakládající sku-
pinka Staroměšťanů při ranních návratech z večerních 
akcí. Mezi aktivní členy spolku patří Marek Pochylý, Jan 
Chlachula, Jakub Košík, Tomáš Němec, Rostislav Mazáč, 
Jan Císař, Michal Vlček, Petra Kučerová, Miroslav Vycu-
dilík, Miloslav Ondruš, Tomáš Langer, 
Jakub Šilhavík, Lukáš Kropáček, Jiří 
Gračka, Libor Omelka, Jan Holý nebo 
Radek Malenovský.

Slovácké léto

Slovácké léto je významná spor-
tovně-kulturní událost s bohatým do-
provodným programem. Už tradičně 
se odehrává vždy na začátku letních 
prázdnin přímo v historickém centru 
Uherského Hradiště. Některé sportov-
ní disciplíny probíhají také na sporto-
vištích ve Starém Městě. Letos se bude 
konat už 11. ročník.

STAROMĚŠTÍ ŠOHAJÍCI

Nad akcí každoročně přebírají záštitu města Staré Měs-
to, Uherské Hradiště, Kunovice a Zlínský kraj. Generál-
ním partnerem je skupina společností ADELL Petra Zá-
mečníka.

Kromě aktivních členů spolku se do organizace akce 
zapojuje dalších padesát organizátorů.

Historie

Pod původním názvem Slovácké beachové léto vznikl 
festival v roce 2008, a to z iniciativy místních nadšenců 
plážového volejbalu Marka Pochylého a Jakub Košíka, 

SpolkySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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když se nechali inspirovat podobnou menší akcí s ná-
zvem Klobucký plážák. Hned první ročník Slováckého 
léta předčil očekávání diváků i sportovců a z původně 
zamýšlené skromné akce se postupně stala respektovaná 
sportovně-kulturní událost, která nemá v České republice 
obdoby. V roce 2013 vznikla pod taktovkou Radka Male-
novského hymna festivalu s názvem Léto je v nás. 

Sport

Základním pilířem sportovního programu byl od za-
čátku plážový volejbal. Kromě otevřeného turnaje v plá-
žovém volejbale, který probíhá každoročně, jsme organi-
zovali finálové turnaje regionů nebo nejprestižnější turnaj 
profesionálů Super Cup s přímým přenosem finálových 
utkání na ČT4 Sport. Plážové turnaje jsme později dopl-
nili otevřenými turnaji mixů pro amatéry a profesionály. 

K plážovému volejbalu se následně přidaly další plážo-
vé sporty, a to fotbal, házená a pétanque. Do Slováckého 
léta se postupně začleňovaly také další sportovní aktivity 
mimo písečnou arénu: florbal, tenis, malá kopaná, stolní 
tenis, stolní fotbal, skate cup, disc golf, fotbal v bublinách, 
plážový tenis, běh, jízda na kolečkových bruslích, kultu-
ristika nebo fitness den. Nabídka sportů se mění podle 
zájmu sportovců i spolupracujících organizátorů. Letos 
by se měl na Slováckém létě nově představit box, závod 
strongmanů a cyklovyjížďka.

V minulém roce se do soutěžních či nesoutěžních dis-
ciplín sportovního programu zapojilo přibližně tisíc spor-
tovců. 

Kultura

Veřejnost nejvíc oceňuje doprovodný program festiva-
lu. Během uplynulých deseti ročníků zde vystoupila řada 
hudebních hvězd: Divokej Bill, Iné Kafe, Mandrage, No 
Name, Rytmus, Monkey Business, Katapult, Ewa Far-
na, Vašo Patejdl a další. Program doplňujeme nejlepšími 
lokálními hudebními kapelami. 

Mezi další oblíbené doprovodné programy patří napří-
klad výuka salsy, folklor, divadlo, módní přehlídka, karao-
ke nebo program pro děti. 

Koncerty, sportovní a doprovodný program navštívilo 
v minulém roce během deseti dní přibližně třicet tisíc lidí.

Benefice

Rok po založení festivalu vznikla Benefice Slováckého 
léta. Klíčovou aktivitou se stal sběr plyšových hraček s ná-
sledným prodejem za symbolickou cenu. Tato sbírka do-
dnes přispěla na benefiční účely téměř půl milionu korun 
a stále hledá nové cesty, jak pomáhat.

Další aktivity
Postupně kolem Slováckého léta začaly vznikat další 

celospolečenské aktivity. Především spolek Mysli Jinak, 
jehož cílem je ukazovat lidem, že některé věci jdou dělat 
jinak, a takový přístup může vést k úspěchu. Spolek po-
řádá přednášky na zajímavá témata a výtěžek po odečte-
ní nákladů věnuje Benefici Slováckého léta. Mysli Jinak 
společně se Slováckým létem pořádal dva ročníky soutěže 
o nejlepší fyzickou proměnu během tří měsíců a stál se in-
spirací pro řadu podobných soutěží. 

Nejnovější spolek a zároveň projekt nese název Tour de 
Slovácko. Jeho smyslem je rozvíjet povědomí veřejnosti 
o zajímavých turistických lokalitách v okolí Starého Měs-
ta, propagovat lokální gastronomii a infrastrukturu pro 
cyklisty. 

Slovácké léto by měla brzy doplnit jeho zimní verze 
pod názvem Slovácká zima.

Představení spolku Staroměští šohajíci

Počet členů: 17

Adresa sídla: Klukova 830, Staré Město

Email: pochyly@slovackeleto.cz

Jméno kontaktní osoby: Ing. Marek Pochylý

Spolky STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Děti z Mateřské školy Rastislavova se společně připravovaly 
na Velikonoce. Paní učitelky pro ně připravily již tradiční dopo-
lední program „Hledání pokladu velikonočního zajíčka.“

Hledání pokladu probíhalo v prostorách nově zrekonstruované 
zahrady MŠ. Děti musely nejprve splnit tři jarní úkoly a pak se 
vydaly po stopách pokladu. Odměnou jim byly sladké perníčky 
a nové stavebnice.

Ve stejný den jsme si tradici Velikonoc připomněli ještě jednou, 
a to odpoledne při společném tvoření s rodiči. Na výtvarných díl-
ničkách se vyráběli zajíčci, slepičky, ptáčci a děti si nazdobily ve-
likonoční vajíčka.

Takto jsme společně přivítali jaro.
Text a foto: MŠ Rastislavova

Jsme moc rádi, že jsme Vás mohli opět přivítat v naší Křesťanské 
mateřské škole na besídce, kterou děti připravily tentokrát jen pro 
Vás.
Moc jsme se všichni těšili, že si ten den spolu užijeme, pobesedu-
jeme u kafíčka a buchty a předvedeme, jak jsme šikovní.
Moc si to zasloužíte. Vždyť nikdo neumí pohladit tak, jako ba-
bička.
Děkujeme za pěkné odpoledne a doufáme, že jste si ho s dětmi 
užili i po té, co besídka skončila.

KMŠ St. Město

VELIKONOCE U BERUŠEK

NAŠE MILÉ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ

MŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



22

Ve středu 14. března se členové Ekotýmu naší školy 
vydali vlakem na exkurzi do Brna. Navštívili spalovnu 
komunálního odpadu SAKO Brno, a.s.

Po příjezdu si nás na vrátnici vyzvedla slečna 
z místního Envicentra. Společně jsme se přesunuli 
do místnosti speciálně určené pro exkurze, kde nám 
nejprve pustila instruktážní video. V něm jsme se 
seznámili s fungováním společnosti SAKO (odvoz 
odpadů, třídění, recyklace, spalování, …). Dozvěděli 
jsme se, jakým způsobem se může dále využít směsný 
komunální odpad. Spalovna totiž vyrábí elektřinu pro 
20 000 a teplo asi pro 40 000 domácností v Brně a při-
tom díky moderním technologiím nezatěžuje životní 
prostředí ve městě.

Následně jsme všichni vyfasovali slušivé přilby 
a rozlišovací vesty a vyšli jsme do provozu. Viděli 
jsme vážení aut, vykládku odpadu, drtičku, třídičku 
a tzv. velín, který nepřetržitě řídí celý provoz spalovny. 
Nakonec jsme navštívili oddělení, kde se shromažďu-
je a dále vytřiďuje vzniklý popel, který je ekologicky 
i zdravotně nezávadný a využívá se např. při stavění 
komunikací.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná.
Děkujeme SRPŠ za poskytnuté finanční prostředky, 

které nám uhradily náklady za dopravu.
Mgr. Renata Hájková

EKOTÝM ZŠ STARÉ MĚSTO V AKCI

PARTNEŘI AKCE:

2. června 2018, 9- 16 hod.2. června 2018, 9- 16 hod.
 Areál jízdy králů - Kunovice Areál jízdy králů - Kunovice

pomáháme přírodě-recyklace
s tématem

 Jirka Hadaš
kapela Pískomil se vrací

 Jirka Hadaš
kapela Pískomil se vrací

více informací na 
www.hame.cz

vstup
zdarma

ZŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY



SOŠ a Gymnázium Staré Město je koordinátorem projektu Erasmus+: 
Digital Teaching In Natural Scientific Subjects, jehož cílem je zapojit 
více moderní technologie do výuky přírodovědných předmětů, jako je 
biologie, fyzika, chemie nebo zeměpis. Jaké moderní technologie máme 
na mysli? Jsou to zejména technologie, které jsou dostupné každému 
učiteli a studentovi; a to je mobilní telefon nebo tablet s operačním sys-
témem Android. V rámci projektu budeme vymýšlet a vyvíjet aplikace, 
které by mohli využívat učitelé těchto předmětů napříč celou Evropou.

Projektu se účastní studenti a učitelé ze škol z Portugalska, Itálie, 
Rumunska a Švédska, kteří se poprvé setkali v italském městě Martano 
ve dnech 11. až 17. března 2018. Na mezinárodním setkání si studenti 
z jednotlivých škol připravili dvouhodinový workshop v anglickém jazy-
ce, ve kterém studenti učili své vrstevníky z partnerských států programo-
vat jednoduché aplikace pro Android, vymýšleli hry pro Android, před-
váděli již existující aplikace nebo se učili 
pracovat s Arduinem.  

Na závěr mezinárodního setkání při-
pravili staroměstští návrh sady aplikací pro 
mobilní zařízení, které budou využívat jed-
notlivé senzory mobilního telefonu či table-
tu, a dají se využít při výuce přírodovědných 
předmětů. Na dalším projektovém setkání, 
které se koná v Rumunsku na konci dubna, 
se budou testovat první vytvořené aplikace 
pro předmět biologie. A jaké aplikace při-
jdou na řadu? Třeba aplikace, která umož-
ní měřit intenzitu hluku a výsledek měření 
zanést do mapy nebo aplikace na rozpozná-
vání toho, zda je daná voda pitná či nikoliv. 
Všechny námi vytvořené aplikace budou 
dostupné v angličtině, češtině, rumunštině, 
švédštině a italštině. Budou tak k dispozici 
všem učitelům z těchto zemí.

Autor: Mgr. Soňa Patočková

Žákyně SOŠ a Gymnázia Staré Město se ve čtvrtek 22. 3. 2018 
zúčastnily Středoškolské futsalové ligy v Rousínově. Přestože se 
z nominace na finále východní konference omluvila téměř všech-
na děvčata ze základního kádru, i tak se zbylé hráčky ze Starého 
Města rozhodně neztratily.

Od prvního utkání děvčata do puntíku plnila pokyny trenéra 
a dokázala, že žádným „béčkem“ nejsou. Pohledná nátlaková hra 
staroměstských futsalistek se musela líbit. Kombinace na jeden 
dotek, rychlý pohyb a sprcha střel na branku soupeřek. To byl ten 
správně namíchaný koktejl úspěchu. Konečné skóre turnaje v po-
měru vstřelených a obdržených gólů 30 ku 1 hovoří za vše. Mimo 
velmi přesvědčivý výkon celého týmu je nutno vyzdvihnout in-
dividuální výkony všech hráček. Především gólmanka Stařínská 
podržela děvčata ve složitých chvilkách. A nebýt velmi diskuta-
bilní penalty v prvním utkání, tak by vychytala cennou nulu 
v turnaji. O ofenzivu se starala především Laura Bieliková, která 
se s počtem 14 vstřelených gólu stala nejlepší střelkyní turnaje.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 čeká staroměstské futsalistky poslední 

a nejdůležitější krok k úspěchu: Super finále ve Žďáru nad Sáza-
vou. Držte jim palce!

Autor: Mgr. Benedikt Chybík

SOŠ A GYMNÁZIUM STARÉ MĚSTO SE PODÍLÍ NA VÝVOJI 
SADY APLIKACÍ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

FUTSALOVÉ „BÉČKO“ VYBOJOVALO ÚČAST
NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE

SOŠGSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Velké napětí a očekávání předcházelo republikovému superfi-
nále, které se odehrálo ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve sportovní hale 
ve Žďáru nad Sázavou. Futsalistky SOŠ a Gymnázia ze Starého 
Města odcestovaly na Vysočinu opět bez největších opor. Přesto 
se děvčatům podařilo zvítězit. 

První utkání sehrála děvčata s ambiciózním celkem z Plzně. Ma-
tematika turnaje final-four byla před tímto zápasem jasná. Případná 
prohra by znamenala boj o třetí místo. Naopak vítězství by tým po-
sunulo do boje o tolik vysněné zlato. V úvodních minutách utkání 
byla cítit velká nervozita, kterou nejspíše zavinila spoustu technických 
chyb. Děvčata ze Slovácka si nebyla schopna dát kloudnou přihrávku. 
Měla sice výraznou územní převahu, tu ale nedokázala zužitkovat. Po-
stupem času se však holky uklidnily a jasně dominovaly. 

Do ofenzivy se výrazně zapojovala zejména Dáša Stařinská, 
která měla hned čtyři gólové šance, ty však bohužel promarnila. 
Tolik kýžený gól vsítila v šesté minutě prvního poločasu po po-
hledné kombinaci Aneta Polášková. Západočešky občas hrozily 
z protiútoků a dlouhých nakopávaných balónů za obranu. Jeden 
z těchto protiútoků musela zastavit jinak s přehledem hrající ka-
pitánka Anna-Marie Vodehnalová riskantním skluzem. Následo-
vala žlutá karta a volný přímý kop z nebezpečné vzdálenosti. Pl-
zeň ovšem tuto výhodu nezužitkovala a staroměstská děvčata se 
opět nastěhovala na polovinu soupeřek. Soupeř již pouze bránil 
a nakopával míče na útočící hráčku Plzně, tu však svědomitě brá-
nila Tereza Molková, která zaslouží velkou pochvalu za spolehlivý 
výkon v defenzivní práci. Svou dominanci však dívky nedokázaly 
přetavit v gólovou radost, na čemž měla lví podíl i výborně chy-
tající brankářka Plzně.  K poločasovému střídání stran tak druž-
stvo slováckých futsalistek odcházelo s hubeným jednogólovým 
náskokem. Druhý poločas se odehrál pouze na polovině Plzně. 
Po jednom ze závarů před plzeňskou brankou si míč do vlastní 
sítě srazila jedna ze soupeřek.  Další gól z penalty přidala Tere-

za Molková, která nedala brankářce žádnou šanci. V posled-
ní sekundě zápasu se ještě prosadila Anna-Marie Vodehnalová 
a stanovila tak konečný výsledek utkání na 4:0.

Pražský tým si brousil zuby na vítězství, avšak staroměstská 
děvčata se nedala. Na palubovku vstoupila bez bázně a od první 
minuty utkání bylo jasné, kdo chce držet otěže tohoto finále. Prv-
ní vážnější šanci měl ale soupeř po výrazné chybě v kombinaci. 
Ve vyložené gólovce však útočnice soupeřek netrefila míč tak, aby 
ohrozil brankářku Lukášovou. Z následné protiakce ze třetí mi-
nuty utkání se prosadila Anna-Marie Vodehnalová. O dvě minuty 
později tvrdě vystřelila Dáša Stařínská, míč se k ní odrazil od tyče 
zpět a na druhý pokus se již nemýlila. Staroměšťačky hrály taktic-
ky a soupeřkám moc míč nepůjčovaly. Soupeřky na to reagovaly 
velmi agresivní hrou na hraně nedovolených zákroků. Holky se 
však nechtěly nechat okopávat a oplácely pražskému týmu stej-
nou mincí. Na hřišti se tak výrazně přitvrdilo. Agrese vyvrcholila 
potyčkou, po níž obě aktérky dostaly žlutou kartu. Poločas tak 
skončil dvougólovým náskokem staroměstského týmu. 

Druhý poločas pokračoval tvrdou agresivní hrou z obou stran, 
fauly na obou stranách přibývaly. Pět minut před závěrečným hvi-
zdem měly žákyně staroměstského gymnázia již pohodlný čtyř-
gólový náskok. Právě tento náskok však děvčata ukolébal a holky 
přestaly bránit. Mohou jen poděkovat brankářce Lukášové, kte-
rá nedopustila žádné drama. I s notnou dávkou štěstí vychytala 
nejméně čtyři jasné gólové šance soupeřek. A když dvě minuty 
před koncem skórovala Molková, bylo jasné, že holky získají re-
publikový titul. Pražské středoškolačky se už na výraznější tlak 
nezmohly, finálový zápas tak skončil 5:0 a oslavy mohly propuk-
nout. Mimo zlaté medaile, pohár a věcné dary získala individuál-
ní cenu za nejlepší hráčku turnaje Aneta Polášková.

Děvčatům gratulujeme!
Autor: Mgr. Benedikt Chybík

STAROMĚSTSKÁ DĚVČATA ZÍSKALA ZLATO
SOŠG STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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ZELENÝ ČTVRTEK V NAŠÍ FARNOSTI
Na Zelený čtvrtek, který letos připadl na 29. března, se tradičně při-

pomíná Poslední večeře Pána Ježíše.  Před touto událostí, jak bývalo ob-
vyklé, umyl  Pán Ježíš svým apoštolům nohy. Ovšem tuto práci tehdy 
vykonávalo služebnictvo, proto to bylo pro zúčastněné překvapením. 
Stejně jako Pán Ježíš, na znamení pokory a služby všem lidem, také kněz 
vykonává symbolicky tuto službu. V naší farnosti P. Miroslav „umyl“ 
nohy 12 mužům, mezi nimiž byli také představitelé města, starosta Josef 
Bazala a místostarosta Martin Zábranský.

Foto: František Ingr. Člověk a víra 

VITRÁŽE V KOSTELE SV. DUCHA – 
JAN JEMELKA

V současné době probíhá příprava akad. malíře Jana Jemelky na vy-
tvoření vitráže v kostele Sv. Ducha. Tematicky bude odpovídat zasvěcení 
chrámu, neboť bude „zpodobňovat“ vše prostupujícího Svatého Ducha. 
Už teď se můžeme těšit na fólii na skleněných výplních, která nám pro-
zatím vyobrazí budoucí „výjev“.  

Olomoucký výtvarník Jan Jemelka se narodil v Praze, v současné 
době žije a pracuje v Olomouci. Pocházel z umělecké rodiny. Jeho tatínek 
zemřel, když mu bylo šest let, a tak se rozhodl vydat také na uměleckou 
dráhu a v jeho díle pokračovat. Vystudoval klasickou malbu, věnuje se 
však především grafice. Jeho životní uměleckou lásku tvoří kostelní vit-
ráže, kterých realizoval více než 70. Ve svém díle spojuje sakrální využití 
nebo náboženské motivy. 

V loňském roce vystavoval Jan Jemelka své obrazy v Galerii Synagoga 
v Hranicích. V České televizi v r. 2015 o něm byl natočen díl v pořadu 
Křesťanský magazín, který je prostřednictví  iVysílání České televize 
k zhlédnutí i dnes.  Mezi jeho díla patří např. vitráže v kapli Panny Ma-
rie v Mariboru, v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. V r. 1982 vytvářel 
vitráže pro kostel Panny Marie v Uh. Hradišti – Sadech. Věnuje se také 
knižním ilustracím, nejznámější jsou ke knize Tomáše Špidlíka: O mou-
dré sově, dále ke knize Úvahy o štěstí a lásce, jejímž autorem je Pierre 
Teilhard de Chardin. 

SVATOSTÁNEK – OTMAR OLIVA
Jeden z nejvýznamnějších evropských umělců, akademický sochař 

(kamenosochař) Otmar Oliva již tvoří jednu z hlavních součástí mobi-
liáře kostela Sv. Ducha – svatostánek. Podle jeho slov se tvarovým poje-
tím bude vztahovat ke svému starozákonnímu archetypu – arše úmluvy. 
Ačkoli byl ve Starém zákoně přísný zákaz zobrazování bytostí, objevuje 
se zde jedna výjimka, která se týká tajemných bytostí – cherubů. Ti se 
smějí objevit na příkrovu archy právě proto, aby skryly svými perutěmi 
tajemství přítomnosti Boží. 

Otmar Oliva se narodil v Olomouci v rodině účastníka druhého zá-
padního odboje, který kvůli pronásledování komunisty odešel do emig-
race. Otmar Oliva od roku 1970 spolupracoval s akademickým malířem 
Vladislavem Vaculkou. V r. 1979 byl zatčen a vězněn za šíření materiálů 
Charty 77. Po propuštění o dva roky později se usadil na Velehradě, kde 
si vybudoval ateliér, později také kovoliteckou dílnu. 

Téměř čtyřicetiletá Olivova tvorba zahrnuje solitérní volnou plasti-
ku, obřadní, převážně liturgické artefakty (kalichy, monstrance, svícny 
apod.), ale i univerzitní insignie, zvonařské reliéfy i celé zvony, sochař-
ské řešení hrobů, pomníky a památníky, kašny a fontány, pamětní des-
ky a busty, návrhy medailí. Velké liturgické plastiky a skulptury (oltáře, 
ambony, křtitelnice apod.) se vyznačují originálním výtvarným pojetím 
i citlivým zasazením v chrámovém prostoru.  

 
První oltář a ambon vytvořil do velehradské baziliky v r. 1984. Od r. 
1994 začal tvořit pro papežskou kapli (tehdejšího papeže Jana Pavla II) 
Redemptoris Mater ve Vatikánu – papežský trůn, oltář a svatostánek.  
Na papežský trůn umístil Otmar Oliva repliku velkomoravského křížku, 
který byl objeven v Uherském Hradišti - Sadech.  Papež se tak při seze-
ní pravou rukou dotýká právě tohoto křížku. Olivovi se také dostalo cti 
vytvořit medaili k významnému 20. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla 
II.  V našem okolí vytvořil např. v Uherském Hradišti kašnu na nádvoří 
Reduty, na nedaleké kapli sv. Antonína pamětní desku Joži Úprky.

Pro bližší seznámení s jeho tvorbou je možné navštívit výstavu o Otmaru 
Olivovi a jeho díle, která je už od června 2016 otevřena na Velehradě. Jed-
ná se o tříletou výstavní expozici s názvem Příběh sochy. Také je k dispozici 
na iVysílání České televize portrét umělce v rámci pořadu Náš venkov z lis-
topadu r. 2017. Díl věnovaný Otmaru Olivovi se jmenuje Sochař víry. 

ZVEME VÁS 
MĚSÍC KVĚTEN  - MĚSÍC PANNY MARIE (tzv. „Májové pobož-

nosti“ – v pondělí, středu a pátek – meditace nad životem a příkladem 
Matky Boží)

PIETNÍ VZPOMÍNKA NA ROSTISLAVA SOCHORCE 
Dne 13. 5. 2018 se v kostele sv. Michaela uskuteční v 7 hod. mše sv. 

za Rostislava Sochorce a oběti totalit. Poté bude následovat pietní vzpo-
mínka u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce, který se stal jednou z prv-
ních obětí komunistické diktatury. 

MAMINKÁM K SVÁTKU
13. 5. 2018 vystoupí v kostele Svatého Ducha při mši sv. v 10 hod. děti 

z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě se svým poděkováním ma-
minkám. Srdečně zveme všechny maminky a babičky!

SOBOTA – 19.5.: 19:30 – 24:00 hodin – NOČNÍ MODLITEBNÍ 
BDĚNÍ PŘED NEDĚLNÍ SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
(SVATODUŠNÍMI SVÁTKY). Kostel  je otevřen po celou dobu.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Ve dnech 14. - 20. 5. 2018 proběhne v našem městě veřejná sbírka 

na dokončení nového kostela Svatého Ducha.  
ČTVRTEK 31. 5. 2018 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (BOŽÍ-

HO TĚLA)
Mše svatá v 18:00 hodin, po ní průvod s Eucharistickým Kristem  uli-

cemi našeho města.

FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Dne 22. dubna vzpomeneme  
35. výročí tragické smrti našeho syna 
a bratra Zdeňka Juráska ze Starého 
Města. Vzpomínají maminka, sestry 
a bratr s rodinami

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

Pátek 4. května
SVIŤ NÁM SLUNCE, SLUNÍČKO
Premiérový pořad DFS Dolinečka
Začátek 16.00 a 19.00 hod.

Sobota 12. května
VÝSTAVA VÍN
Hraje CM Bálešáci
Začátek 16.00 hod.

Neděle 13. května
DEN MATEK
Začátek 14.30 hod.

Čtvrtek 17. května
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod., vstupné dobrovolné

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

Úterý 15. dubna
ZE SLOVÁCKA KOLEM SVĚTA S 25 DNY DOVOLENÉ
Přednáška Hany Machalové
Jezuitský sklep, začátek 18.00 hod.

Čtvrtek 17. května
BESEDA S DR. GEORGEM FRABERGEREM
psychologem, který bez rukou a nohou došel hodně daleko
Jezuitský sklep, začátek 17.00 hod.
Vstupné dorovolné

Čtvrtek 31. května
Z VELKÉ MORAVY DO NEPAMĚTI A ZPĚT
Vernisáž a přednáška fotografa Petra Francána
Jezuitský sklep, začátek 18.00 hod.

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 14. 5. 2018. 

Příští noviny vyjdou 25. 5. 2018

Městská knihovna Staré Město
Vás zve na besedu s Mgr. Veronikou Mergentalovou

JEDLÉ PLEVELE
 SUPER POTRAVINY ZA VAŠIM PLOTEM

Kdy:  2. května 2018
Kde: Knihovna Staré Město
V kolik:  17:00 hodin

Pojďte se blíže seznámit s divokými rostlinami překypující-
mi životní silou, kterou mohou hlavně na jaře předat i nám.
Dozvíte se: kde je hledat, jak je poznat, v čem nám prospíva-
jí, snadné recepty pro každého + ochutnávky. 
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722 157 229 jan@akrosak.cz akrosak.cz

Máte právní problém?

Potřebujete právní pomoc?

Rád si s Vámi sjednám schůzku ve své kanceláři, kde 

vše probereme a nalezneme nejvhodnější řešení.

Všehrdova 487, Uherské Hradiště 

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

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

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

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

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA



ZÁPIS ZŠ

NOC S ANDERSENEM



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jména dětí na fotografii zprava (od okna), skupina ve 13:00 hodin
Zuzana Malinová, Johanka Mojžíšová, Viktor Čech, Barbora Honsová, Laura Leciánová, Matyáš Klečka

Jména dětí na fotografii zprava (od okna), skupina ve 13:45 hodin
Natálie Dohnalová, Přemysl Kamba, Adam Blažíček, Tomáš Bartoš, Běla Bukvicová


