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Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás seznámil s významnými investicemi, které byly realizovány v letech 2015 – 2018 na území Starého Města. 

Věřím, že vynaložené úsilí dodavatelů, projektantů, pracovníků úřadu, ale i samotného vedení města bylo vždy motivováno myš-
lenkou přispět k rozvoji města a jeho vzhledu. Naší společnou snahou je vytvářet dlouhodobou koncepci města tak, abychom nejen 
modernizovali své okolí, ale abychom investovali do budoucnosti, a to i výkupem pozemků nebo nemovitostí. 

Josef Bazala, starosta

Rok 2015
Dokončení revitalizace ulice Nádražní – parkování, chodníky, osvětlení, autobusové zastávky  - 17,6 mil. Kč 
Dokončení modernizace Azylového domu svatého Vincence – celková rekonstrukce včetně vybavení  - 13,3 mil. Kč 
Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení ZŠ 1720 – pavilon „D“   -   6,5 mil. Kč
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Rastislavova      -   1    mil. Kč

Rok 2016
Oprava MK ul. Na Vyhlídce – nový povrch      -   1,6 mil. Kč
Oprava MK ul. Východní – nový povrch (obchvat od Zerzavice po kruhový objezd u Alberta)  -   3,7 mil. Kč
Místní obslužná komunikace Louky – nová (průmyslová zóna)           -   12,1mil. Kč
Rekonstrukce MK Salašská 1. část        -   3,5 mil. Kč
Propojení ulic Jezuitská a Za Mlýnem       -   3     mil Kč
Parkoviště a chodník u BD Velehradská       -   1,5 mil. Kč
Vyhlídková věž kostela Sv. Ducha       -   1,5 mil. Kč
Rekonstrukce vnitřního vybaveni domu s pečovatelskou službou 1707   -   8   mil. Kč
Rozšíření hřbitova         -   5   mil. Kč
Výkup areálu ZEVOS – dolní drůbežárna       -   4   mil. Kč

Rok 2017 - 2018 
Výkup domu a demolice č.p. 1270       -   4,3 mil. Kč
Revitalizace chodníku ulice Velehradská        -   2,2 mil. Kč
Revitalizace ulice Svatovítská        -   9,2 mil. Kč
Revitalizace zahrady KMŠ Za Radnicí                -   1,9 mil. Kč
Revitalizace zahrady MŠ Rastislavova       -   1,1 mil. Kč
Výstavba nové budovy ZUŠ a parkovišť v okolí       -  23,5 mil. Kč
Výměna umělého povrchu Rybníček (umělá tráva)      -   2,1 mil. Kč
Areál pohybových aktivit (Salašská hřiště u ZŠ 1720)     -   3,5 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti DPS 1707       -   3    mil. Kč 
Stavební úpravy zdravotního střediska       -   7,3 mil. Kč
Chodníky a veřejné osvětlení na novém hřbitově             -   1,5 mil. Kč
Příprava a území, inženýrské sítě pro RD ul. Velehradská I. etapa (areál školního hospodářství) -  18,8mil. Kč
Nákup automobilová cisterna MAN CAS       -   3,8 mil. Kč 
Výkup pozemků u horní drůbežárny       -  11,3mil. Kč
Polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha       -   7,3 mil. Kč
Revitalizace veřejné hřiště Michalská       -   3,6 mil. Kč
Revitalizace ul. Karolíny Světlé        -   9    mil. Kč
Úpravy budovy radnice (klimatizace a sociální zařízení)     -   3    mil. Kč
Zateplení základní školy 715 na náměstí Hrdinů       -  11,5mil. Kč
Chodník a parkovací místa u hřiště v ul. Salašská             -   0,6 mil. Kč
Stavební úpravy v MŠ Rastislavova       -   1    mil. Kč
Rekonstrukce přístavby sportovní haly Širůch (modernizace šaten)           -   1,8 mil. Kč 
Instalace akustického opatření a klimatizace v budově SKC (sokolovna)   -   2,1 mil. Kč
Nová parkovací místa v ulici Komenského včetně chodníku     -   2,7 mil. Kč
Rekonstrukce ul. Salašská 2. Etapa       -   2,8 mil. Kč
Cyklostezka v ul. Kostelanská        -   5,1 mil. Kč
Nová komunikace včetně kanalizace v ul. Trávník      -   2,3 mil. Kč
Výkup sportovního areálu Širůch        -  20   mil. Kč
Výkup orné půdy od soukromých vlastníků (5,6 ha)     -  1,5  mil. Kč
          Celkem 250,1 mil. Kč
  

INVESTIČNÍ AKCE VE STARÉM MĚSTĚ V LETECH  
2015 – 2018



Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v současné době probíhají stavební práce 

na budově základní školy pod názvem „Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ Staré Město 715“.

Realizací stavebních prací dojde ke snížení spotřeby energie 
na vytápění. Bude provedeno i zateplení dvorní části obvodového 

Volby do zastupitelstva města Starého 
Města se budou konat v termínu 5. – 6. říj-
na 2018. Každá ze stran bude mít v říjno-
vém vydání Staroměstských novin k dispo-
zici polovinu strany, kterou může využít dle 
vlastního uvážení k předvolební kampani, 
představení kandidátů nebo lídrů kandidá-
tek, volebního programu atd.

pláště fasády, zateplení stropní konstrukce 
(stropu pod půdou) a výměna stávajících 
okenních a dveřních výplní. Součástí sta-
vebních prací bude také větrání učeben 
prostřednictvím rekuperační jednotky 
a vybudování nové kotelny v podkrovní 
části budovy. 

Mimo práce spojené se snížením ener-
getické náročnosti budovy budou provede-
ny další stavební úpravy, jako rekonstrukce 
střechy včetně výměny krytiny, oprava fa-
sády nezateplené části budovy, sanace vlh-
kosti a další, které zvýší životnost budovy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakáz-
ky je 11 139 377 Kč. Město na tuto akci 
získalo dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí v celkové výši cca 5 milionů ko-
run českých. Práce byly zahájeny 2. 7. 2018. 
Ukončení vnitřní části oprav je plánováno 
do 2. 9. 2018 a ukončení celého díla pak 
do poloviny října 2018. Pevně věřím, že 

zahájení nového školního roku nebude nijak dotčeno a pro děti  
i jejich rodiče bude vše připraveno.

Josef Bazala
starosta

Textové i grafické materiály musí být 
doručeny do redakce Staroměstských 
novin, v elektronické podobě emailem 
na adresu novinysmn@email.cz, nejpoz-
ději do 10. září 2018 do 15:00 hodin.

Aleš Korvas

4

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY  Č.P. 715 

INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 
K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA KONANÉ V ŘÍJNU 2018

mailto:novinysmn@email.cz


Úmorná, dlouho trvající vedra se podepsala na rekordní ná-
vštěvnosti staroměstského koupaliště během letních měsíců. Pro 
mnohé obyvatele nejen ze Starého Města bylo koupaliště, které 
prošlo v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí, jedinou možností, 
jak se alespoň trochu zchladit. Teplota na teploměrech ukazova-
la na přelomu července a srpna často více než 35 stupňů ve stí-
nu, a lidé tak dennodenně vyráželi na koupaliště. Ve dnech, kdy 
byla největší horka, bývalo na koupališti okolo tisíce návštěvníků 
denně. Teplota v bazénu byla okolo 25 stupňů a to trochu dělalo 
vrásky na čele řediteli SKC Staré Město Romanu Janíkovi, který 
má správu koupaliště na starosti. „Samozřejmě jsme měli obavy, 
aby se nám dařilo udržet kvalitu vody v normě. Naštěstí veške-
ré technologie pracovaly bez větších problémů a také díky tomu 
jsme nezaregistrovali žádné zdravotní komplikace spojené s kva-
litou vody v bazénech, ať už hlavním nebo dětském brouzdališti,“ 
uvedl Roman Janík. Kvalitu vody pravidelně kontrolovali pracov-
níci hradišťské hygieny, kteří během rozborů odebraných vzorků 
neodhalili žádné překročení limitních hodnot. Letošní sezóna 
přilákala na koupaliště bezmála 25 000 návštěvníků.

Text a foto: Aleš Korvas
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REKORDNÍ SEZÓNA PRO KOUPALIŠTĚ
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Dvě utonutí za jeden víkend Staré Město nepamatu-
je. To se bohužel změnilo v polovině srpna. V sobotu byli 
staroměstští dobrovolní hasiči přivoláni k asistenci při vy-
lovení a záchraně muže u řeky Moravy, na staroměstském 
břehu přímo naproti čističky odpadních vod ve Štěpnicích. 
Na místo přijeli krátce po jednotce profesionálních hasičů 
z Uherského Hradiště. Dvaapadesátiletého muže se již bo-
hužel nepodařilo oživit.

Druhý tragický případ se stal hned druhý den na vodní 
nádrži Louky. Tam se v neděli v podvečer koupal se svým 

synem pětadvacetiletý muž. V okamžiku, kdy se začali oba 
dva topit, přispěchali ihned na pomoc lidé ze břehu. Chlap-
ce se svědkům zachránit podařilo, otci ale bohužel pomoci 
nedokázali. Na vodní nádrži Louky je velká hloubka, která 
nezřídka dosahuje i deseti metrů. Tělo muže proto objevili 
až přivolaní policejní potápěči z Brna ve večerních hodi-
nách, o jejichž pomoc požádal velitel hradišťských hasičů 
poté, co se nepodařilo muže najít ani profesionálním hasi-
čům, ani dobrovolným hasičům ze Starého Města.

Text a foto: Aleš Korvas

ČERNÝ VÍKEND NA VODNÍCH PLOCHÁCH 
VE STARÉM MĚSTĚ

Instalaci klimatizace, zkvalitnění akustiky a vybroušení 
a navoskování parket má za sebou staroměstské Společen-
sko-kulturní centrum ve Starém Městě. Dosavadní pod-
mínky uvnitř sálů byly zejména v teplejších dnech proble-
matické. Při zcela zaplněném divadelním sále, zejména při 
školních besídkách nebo akcích pořádaných ZŠ, byla tep-
lota v sále nepříjemně vysoká. Lépe na tom ale nebyl ani 
sportovní sál, kde při sportovních výkonech nebo kultur-
ních akcích nebyla možnost ochlazení vzduchu. Klimatiza-
ce se dočkal také sál v prvním patře. Všechny sály jsou tak 
nově opatřeny pěti klimatizačními jednotkami.

Dalším nešvarem, kterým bývalá sokolovna trpěla, byla 
zvuková nedostatečnost ve smyslu dozvuků. Zpracovaná 
studie prokázala, že zvuková situace v sále je skutečně nedo-
statečná, a bylo rozhodnuto o instalaci akustických podhle-
dů u stropu. „Dříve se podobné skutečnosti neřešily. Lidé 
byli rádi, že mají prostor, kde se mohou scházet a pořádat 
různé akce. V dnešní době je to bohužel nedostatečné. Jsme 
z provozu větších prostor vyučení a víme, co se musí udě-
lat. Stejně jsme k tomu přistupovali i v nově vybudovaném 
sálu pod kostelem, kde jsme toto řešili hned při výstavbě. 
Naštěstí naše sály mají rovné stropy a instalace nebyla nijak 
složitá,“ uvedl ředitel SKC Staré Město, Roman Janík.

Investice dosáhla celkově do výše téměř dva miliony tři 
sta tisíc korun.

Poslední z řady rekonstrukcí a zlepšení stavu v letošním 
roce se v sálech SKC dočkala parketová podlaha. Ta se pod-
le Romana Janíka musí každé dva roky vybrousit a navo-
skovat, aby byla i nadále udržována v provozu schopném 
stavu.

Text a foto: Aleš Korvas

SOKOLOVNA SE DOČKALA MODERNIZACE
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Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Od září 2018 bude Dolinečka I tvořena zcela novými 
dětmi ročníku 2012 – 2013. Pokud máte zájem, aby také 
Vaše dítě navštěvovalo dětský folklorní soubor Dolinečka, 
přiveďte je na nábor.

Pohybový nábor proběhne ve čtvrtek 6. září 2018 
od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně Základní školy Sta-
ré Město – 1. stupeň (červená budova, vstup přes bránu 
a dvůr).

Děti s sebou potřebují oblečení na převlečení, přezůvky 
(nejlépe „spartakiádky“, popř. uzavřené bačkůrky) a pití. 
Rodiče potřebují psací potřeby k vyplnění formalit. S dětmi 
si vyzkoušíme práci ve velkém kolektivu, pohybové hry, zá-
klady taneční průpravy, správný taneční postoj, různá ryt-
mická říkadla a lidové písničky.

Těšíme se na viděnou 
Kateřina Vránová a Jarmila Tomešková, vedoucí Dolinečky  

Foto: Pavel Vrána
Text: Dolinečka I a CM Dolinka při ZUŠ Staré Město na festivalu v Osvětimanech, 16. 6. 2018 

OTEVÍRÁME NOVOU SKUPINKU DOLINEČKY
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Vážení spoluobčané, 
ve Starém Městě žiji od roku 1989. Od začátku 21. století pra-

cuji ve výboru spolku rybářů (MO MRS Staré Město) v různých 
funkcích. Rybařina, odchov ryb a v souvislosti s tím i ochrana ži-
votního prostředí je mým koníčkem. Přínosem rybářství je nejen 
zpříjemnění volnočasových aktivit, převážně mužské populace, ale 
i ozdravění a zkvalitnění jídelníčku rybím masem v mnoha našich 

domácnostech. 
V roce 2014 zakoupila naše MO MRS přes půl 

hektaru plochy v lokalitě  Olší s perspektivou vy-
budování vodní plochy ve spolupráci s městem 
Staré Město. Prvotní stavební dokumentace byla 
vyprojektována v roce 2015. V letošním roce by 
mohlo být vydáno stavební povolení a vodní plo-
cha by se mohla v příštím roce budovat.

Do budoucna je naší snahou pokusit se naplánovat 
a vybudovat další vodní dílo v povodí říčky Salašky. 
Zda bude sloužit rybaření či relaxačnímu pobytu, není 
až tak podstatné. Historicky byl v oblasti mezi Vele-
hradem a Starým Městem velký rybník. Obce Modrá 
a Velehrad na svých katastrech vybudovaly v posled-
ních desetiletích několik rybníků. Naplánovat a do-
končit další vodní plochu bude sice „běh na dlouhou 
trať“, nicméně za pokus a snahu to určitě stojí.

Dalším problémem, kterému je nutno věnovat pozornost, je ře-
šení skládky za průmyslovou zónou v ulici Kostelanská. Z navoze-
ných tun materiálu se průsakem zakaluje několikrát za rok voda 
ve slepém rameni Přední Morávka a je jen otázkou času, kdy dojde 
k ekologické katastrofě.

Za nejdůležitější ale považuji záležitost revitalizace slepých ra-
men. Výška vodní hladiny v ramenech Přední a Zadní Morávka 
výrazně klesá, a bude-li tento trend pokračovat, hrozí nejen úhyn 
ryb, ale hlavně přeměna těchto ramen v mokřady a močály. Koneč-
ným výsledkem bude zhoršení životního prostření, přemnožení 
komárů a jiného obtížného hmyzu. Nejde ale primárně o zájem 
rybářů, neboť rozsah rybářských revírů je pro nás dostačující, ale 
o zájem všech občanů Starého Města o zachování ekosystému sle-
pých ramen se vším, co s tím souvisí.

Obávám se, že revitalizace slepých ramen soukromou firmou ne-
může přinést pozitivní výsledky, a domnívám se, že jen řešení pro-
střednictvím samosprávy, přes ministerstva zemědělství a životního 
prostředí, může přinést konkrétní realizaci a vyřešení situace.

MUDr. Aleš Hřib
Místopředseda MO MRS Staré Město

NOVÁ VODNÍ PLOCHA SE ZAČNE BUDOVAT PŘÍŠTÍ ROK
Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ VE DNECH 5. – 6. ŘÍJNA 2018
Ve Starém Městě, stejně jako na celém území České republiky, se budou ve dnech 5. – 6. října 2018 konat volby, ve kterých 

občané vyberou své zastupitele na další 4 roky.
Stejně jako v předešlých volbách se ve Starém Městě uskuteční volby v 5 volebních okrscích, a to v časech: 
- pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
- sobota 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební okrsek č. 1 a 4: hlasovací místo se nachází budově prvního stupně ZŠ čp. 1000, náměstí Hrdinů 

Volební okrsek č. 2 a 3: hlasovací místo je umístěno v budově druhého stupně ZŠ čp. 1720 ulice Komenského Volební okrsek č. 5: 
hlasovací místo je v budově SOŠG a Gymnázia na Velehradské ulici.

SEZNAM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ, KTERÉ PODALY KANDIDÁTNÍ LISTINY 
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STARÉ MĚSTO A  JEJICH LÍDŘI

Česká strana sociálně demokratická                                                                      MUDr. Irena Pelechová
Komunistická strana Čech a Moravy                                                                      Ing. Ladislav Vaněk
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová             Josef Bazala
Občanská demokratická strana                                                                              Mgr. Vratislav Brokl
Staroměstské sdružení, Soukromníci a Svobodní                                                  Mgr. David Lukáš
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                                                                                 Mgr. Martin Zábranský
Do voleb v letošním roce kandiduje stejný počet stran jako v posledních volbách do zastupitelstva.
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Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY

FARNÍ TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI

Tak jako je tomu každý rok, i letos farnost nezahálela a připra-
vila pro děti týdenní pobytový tábor. V sobotu 14. července se 
prázdninově vylidněné okolí základní školy začalo hemžit nedo-
čkavými dětmi s rodiči, kteří obskládali zdi školy batohy, taškami 
a kufry. Po vítacích zvyklostech a loučení s rodiči odjel autobus 
napěchovaný dětmi a batožinou směr Pačlavice. Tam nás přivítali 
svatí Petr a Pavel a obeznámili nás se situací v Římě a se vztahem 
nás římských prvokřesťanů s císařem a místní římskou smetán-
kou. Pohodovou idylku přerušilo až náhlé noční probuzení, když 
jsme zjistili, že hoří. Císař Nero totiž zapálil Řím a posléze to sve-
dl na nás křesťany. Museli jsme rychle uniknout do bezpečí.

 V půli tábora jsme vyjeli na výlet do Kroměříže, kde jsme pro-
šli několik krásných kostelů a zámeckou zahradu. Předposlední 
den jsme našli zašifrovanou zprávu o odkazu předků a vydali se 
na dlouhou cestu hledat ztracený poklad. Ten jsme úspěšně našli, 
a tak jsme se mohli těšit sladké odměně. 

Celý týden utekl jako voda v Salašce. Naštěstí jsme jej zvládli 
bez vážných zranění a bez větší psychické újmy. O fungující chod 
se zasloužili šikovní vedoucí, kteří obětovali spoustu času přípra-
vě programu, ale také kuchařky, které podle slov dětí vařily jako 
v hotelu. A už tu byla zase sobota, tentokrát 21. července. Po úkli-
du fary jsme se nasoukali do autobusu a odjeli za svými rodinami 
zpět do Starého Města.

Monika Pleváková

STARŠÍ FARNÍ TÁBOR 2018 
ANEB POMÁHEJ SVĚTU!

V termínu od 23. 7. – 4. 8. 2018 se parta mladých vedoucích, 
která pro Vaše ratolesti připravila bohatý program v rámci far-
ního tábora, proměnila v experty snad všech sekcí běžného ži-
vota – expert na řešení krizových situací, na jazyky a cestování, 
na psychiku, dále pak aktivistu Greenpeace nebo vojenský do-
provod a spousty dalších. Tito velmi vážení odborníci sídlili se 
svou organizací Eterna na základně Zefir v nedalekých lesích 
Skavska. 

Tato organizace vznikla za účelem pomoci situaci ve světě, ať 
už se tím míní války, hlad, nemoci, recyklace, atd. Jejich snažení 
od počátku ztěžovala zlá Šajím, sestra vedoucího organizace Va-
ruse, která se svými kumpány byla vždy o krok napřed, přestože 
Eterna vlastnila teleport. Díky Vám, ochotným rodičům, se po-
dařilo doplnit řady specialistů dalšími výjimečnými osobnostmi, 
které napomohly v řešení globálních problémů. 

Děti po celý tábor tvořily 3 týmy – Jasani, Poseidoni a Růžoví 
panteři. Všichni se rvali o vítězství jako lvi. Úkolem tábora bylo 
seznámit děti se situací u nás i ve světě a ukázat jim formou her, 
že každý z nás může malými krůčky přispět ke zlepšení světa, 
např. správným tříděním odpadu. Stejně jako všichni těžce pra-
cující si zaslouží odpočinek, tak i expertům ze Zefiru připadly 
volné chvilky, které v úmorných vedrech strávili na morkovic-
kém koupališti, tanečními kreacemi a ti odvážnější třeba i výle-
tem do Kroměříže.  

Celý tábor panovala mezi účastníky pohodová atmosféra a sil-
né duchovní pouto díky bohatému duchovnímu programu, kte-
rému také napomohl otec Radim, který přijel na Skavsko sloužit 
mši svatou. Společně s ním přijela nová dávka energie, kterou 
ocenili nejen děti, ale i vedoucí. 

A jak celý příběh o podlé Šajím skončil? Šajím se přepočítala. 
Svou základnu, teleport, talismany v podobě křečků, kteří u tá-
borníků sklidili velký úspěch, ale také svou čest a hrdost získa-
li experti zpět. Šajím se sice podařilo uprchnout, ale jen tak se 
zpátky neobjeví…

Andrea Šatavová

ZVEME VÁS

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 MŠÍ SV. 2. 9. 2018 v 13.30 
hod. v kostele Sv. Ducha s prosbou o dary Ducha svatého pro vyučující, 
vychovatele, žáky a studenty. Děti, které nastupují do první třídy, ať si při-
nesou školní batohy. Můžou si je nechat požehnat. 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 2. 9. 2018 od 15.00 hod. na ná-
městí Velké Moravy připravila farnost Staré Město ve spolupráci s dalšími 
organizacemi Starého Města. (viz plakátek)

VELKOMORAVSKÝ KONCERT 2. 9. 2018 v 17.00 hod. na náměstí 
Velké Moravy. Hlavními účinkujícími budou tentokrát Hana a Petr Ulry-
chovi spolu s kapelou Javory Beat. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ dětí 1. až 9. třídy začíná v týdnu od 10. 9. 
2018. Místa a časy budou upřesněny vedením ZŠ (rekonstrukce škol).

PATROCINIUM KOSTELA SV. MICHAELA (HODY) oslavíme mší 
sv. v obou kostelích – v kostele sv. Michaela v sobotu 29. 9. 2018 v 18 hod. 
a v neděli 30. 9. 2018 v 7.00 hod., poté v kostele Sv. Ducha v 10.00 hod. 
s krojovanou chasou.
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U S N E S E N Í
z 80. zasedání Rady města Staré Město, konaného 18.07.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem zemědělské stav-
by (garáže) bez č. p. na pozemku p. č. st. 
1845/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
25 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem parkování vozidla.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 6066/1 
vodní plocha o výměře 30 m2, v lokalitě 
Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, 
a. s., Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ: 
27756203, na dobu určitou od 01.08.2018 
do 31.12.2030 a nájemné ve výši 55,80 Kč/
m2 a rok + příslušná sazba DPH, za úče-
lem vybudování parkovacích stání a jejich 
následné užívání.

1.3 pronájem části pozemku p. č. 715/23 
orná půda o výměře 60 m2 v lokalitě 
ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
PLASTMONT BUREŠ, s.r.o., Staré Město, 
Kostelanská 2010, IČ: 25522108, na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši 55,80 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, za účelem 
vybudování parkovacích stání a jejich ná-
sledné užívání.

1.4 výpůjčku části pozemku p. č. 6064/12 
trvalý travní porost, pozemku 
p. č. 6064/18 trvalý travní porost, pozem-
ku 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 Lou-
ky ve Staré Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, spolku Balon Klub Aerotechnik, 
Kunovice, IČ: 62830538, na dobu urči-
tou od 27.08.–02.09.2018, za účelem akce 
Mistrovství České republiky v balónovém 
létání 2018 ve dnech 29.08.–01.09.2018.

1.5 změnu účelu nájmu u smlouvy o ná-
jmu ze dne 16.01.2013, uzavřené mezi 
městem Staré Město, jako pronajímatelem 
a panem Pavlem Geitlerem, Sušice 185, 
IČ: 64516784, jako nájemcem, z původní-
ho účelu trafiky a prodeje rychlého občer-
stvení na kosmetické studio.

1.6 ukončení pronájmu části pozemku 

p. č. 82/17 ostat. plocha o výměře 42 m2, 
který se nachází před pozemkem p. č. 7286 
ostat. plocha v lokalitě ulice U Sklépka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu ***, dohodou k 31.07.2018, 
z důvodu změny stavby před dokončením 
– z původního záměru stavby penzionu 
na rodinný dům o třech bytových jednot-
kách.

1.7 výpůjčku části stavby „FARNÍ KOS-
TEL SV. DUCHA ve Starém Městě – PO-
LYFUNKČNÍ SÁL“, která je ve vlastnic-
tví Římskokatolické farnosti Staré Město 
u Uherského Hradiště, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 8, IČ: 46257934, a v nájmu 
města Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ: 00567884, a to konkrétně:

- polyfunkční sál o výměře 307,99 m2
- předsálí o výměře 69,45 m2 
- zádveří o výměře 5,40 m2 
- techn. místnost o výměře 4,43 m2 
- úklid. místnost o výměře 2,54 m2
- kuchyňka o výměře 7,73 m2
- sklad o výměře 60,58 m2
- sklad o výměře 20,15 m2 
- sklad o výměře 5,38 m2
- WC bezbarier. o výměře 3,00 m2
- schodiště o výměře 3,87 m2 
- klubovna (schola) o výměře 68,74 m2
- menší sál o výměře 68,74 m2

a poměrné užívání spolu s ostatními uži-
vateli nemovitosti i stávající sociální zá-
zemí nacházející se ve 2. podzemním 
podlaží, vše ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, Sportovnímu 
a kulturnímu centru příspěvkové orga-
nizaci, Staré Město, Brněnská 1249, IČ: 
75121824, na dobu určitou od 01.08.2018 
do 31.08.2036, za účelem užívání prostor 
pro veřejnost. 

1.8 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 340/134 ostat. plocha/
zeleň a části pozemku p. č. 340/135 ostat. 
plocha/ostat. komunikace o celkové vý-
měře cca 25 m2 v lokalitě ulice Janáčkova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem příjezdu k parkovací-
mu stání u rodinného domu.

1.10 záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastou-

pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, Hradišťská, 
Havránková, úpr. DS“ (kabel NN - 92m) 
na pozemcích p. č. 4551/5, 4506/64, 
4550/1 a 4550/2 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.11 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene včetně udě-
lení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Tovární, Al-odlitky,smyčka 
NN“ (kabel NN - 50m) na pozemcích 
p. č. 2414/1, 6214/361, 2414/21 a 4525/1 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelu NN, kabel 
NN – 50 m. 

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

1.12 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene včetně udě-
lení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ: 
27295567, zastoupená společností Grid-
Services, s.r.o, Brno, Zábrdovice, Ply-
nárenská 499/1, IČ: 27935311, na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: 
“REKO MS Staré Město-Zerzavice-nadz. 
přech., číslo stavby: 7700100599“ na čás-
tech pozemků p. č. 4502/64, p. č. 4506/44, 
p. č. 4506/49, p. č. 4506/50, p. č. 4506/51, 
p. č. 4506/55, p. č. 4506/65, p. č. 6073/248, 
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p. č. 6073/124, p. č. 6073/246, 
p. č. 6073/247 a p. č. 6073/286, vše v lo-
kalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
ve vlastnictví města Staré Město.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, úpravy, údržby a oprav ply-
nárenského zařízení a odstraněním plyná-
renského zařízení. 

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

1.13 uzavření smlouvy o výkonu provoz-
ních činností a správy přístaviště Staré 
Město mezi městem Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884 
(provozovatel) a spolkem Lodě-hausbóty 
z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ: 
28554396 (správce), dle návrhu. 

1.14 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6 m2, 
před restaurací EGO, ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění mobilního 
prodejního stánku se zmrzlinou. 

1.15 uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
546/56, IČ 65993390, (povinný) a městem 
Staré Město, se sídlem Staré Město, náměs-
tí Hrdinů 100, IČ: 00567884, (oprávněný) 
na právo umístění stavby SO 454 Přeložka 
veřejného osvětlení v km 15,500 – 15,600, 
na pozemcích p. č. 7273/72, 7273/73 
a p. č. 7273/74 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 
546/56, v rámci stavby dálnice „D55 5507 
Babice – Staré Město“.

Věcné břemeno spočívá v umístění stavby 
vedení veřejného osvětlení, právo přístupu 
ke stavbě a vstupu na pozemky. 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázo-
vou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH.

1.16 nájem pozemku p. č. 129/5 ost. plo-
cha o výměře 606 m2 (pod parkovištěm) 
v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od paní 

***, na dobu neurčitou, za cenu 95 Kč/m2 
a rok, za účelem parkování.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci „Mo-
dernizace učeben II. stupně ZŠ“.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci Půdní 
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben.

2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Stavební úpravy budovy městského úřa-
du ve Starém Městě“ z důvodu změn opro-
ti projektové dokumentaci, změny ceny 
díla a posunutí termínu dokončení díla.

2.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Revitalizace ulice Karoliny Světlé, Sta-
ré Město“ z důvodu posunutí termínu do-
končení díla.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na služby 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 
Město 1000 – projektová dokumentace 
s dodavatelem MIKULÍK projekty, s. r. o., 
Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 27697746, v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na dodávky zadávané v otevřeném nadli-
mitním řízení na akci „Modernizace uče-
ben II. stupně ZŠ - interier“.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na dodávky zadávané v otevřeném nad-
limitním řízení akce „Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 – zřízení učeben – interier“.

5.1 odstoupení pana ***, od Smlouvy 
o zápůjčce č. 463/2018 ve výši 150 tis. Kč 
na rekonstrukci rodinného domu ve Sta-
rém Městě, ul. Nad Hřištěm č. p. 1309, a to 
na základě jeho žádosti. Žadatel zvolil jiný 
způsob financování rekonstrukce své ne-
movitosti. 

5.2 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů změnu 
odpisového plánu na rok 2018 (I. úprava) 
příspěvkové organizaci Základní ško-
la Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
IČ: 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku.

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů změnu 
odpisového plánu na rok 2018 (I. úprava) 
příspěvkové organizaci Křesťanská mateř-
ská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré 
Město, IČ: 75022559, z důvodu zařazení 
nového dlouhodobého majetku.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 1577/6 ostatní plocha o vý-
měře 396 m2, který se nachází při silnici 
I. třídy – ul. Brněnská ve Starém Městě 
a je ve vlastnictví společnosti COLOR-
LAK, a. s., Staré Město, Tovární 1076, 
IČ: 49444964, za pozemky p. č. 4522/5 
ostatní plocha o výměře 280 m2, 
p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 
m2 a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 
18 m2, které se nachází v areálu společnos-
ti COLORLAK, a. s., a jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ: 00567884, za cenu 100 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívaným pozemkům.

III. souhlasí

3.1 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 roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, s při-
jetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč pro 
Mateřskou školu, Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace, IČ: 75022532, od NADACE 
SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 26218330 – Grant 
školství. Dar je určen na pokrytí části ná-
kladů spojených s nákupem vybavení her-
ních koutků v mateřské škole ve školním 
roce 2018 – 2019.

3.2 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 roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, s při-
jetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč 
pro Středisko volného času Klubko Sta-
ré Město, U Školky 1409, 686 03 Sta-
ré Město, příspěvková organizace, IČ: 
75833328, od NADACE SYNOT, Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiš-
tě, IČ: 26218330. Dar je určen na nákla-
dy spojené s nákupem výukových robo-
tů – příslušenství pro činnost zájmových 
kroužků.
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6.3 že nebude uplatňovat bankovní záruku 
na akci „Farní kostel sv. Ducha ve Starém 
Městě - Polyfunkční sál“ dle zápisu.

IV. vyhlašuje

3.3 termín pro podání návrhů nominací 
na oceňování dlouhodobé a kvalitní čin-
nosti dobrovolných pracovníků v oblasti 
volnočasových aktivit ve Starém Městě. 
Cílem města Staré Město je ocenění je-
jich dlouhodobé práce a vyzdvižení neza-
stupitelné role dobrovolných pracovníků 
při organizaci volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a dospělých. 

Návrhy na nominaci podává jakákoli 
právnická osoba, která do termínu stano-
veného pro podávání návrhů na nomina-
ci zašle kompletně vyplněný nominační 
formulář. Návrhy na nominaci je možné 
podávat do 31.08.2018 písemně na adresu 
náměstí  Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 
(nebo prostřednictvím podatelny MěÚ). 
Nominační formulář a pravidla pro Oce-
ňování dlouhodobé a kvalitní činnosti 
dobrovolných pracovníků v oblasti vol-
nočasových aktivit ve Starém Městě, jsou 
zveřejněny na webových stránkách města 
Staré Město.

V. rozhodla

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Staré Město 1000 – projektová 
dokumentace - veřejná zakázka malého 

rozsahu na služby. Vybraný dodavatel MI-
KULÍK projekty, s. r. o., Svatoplukova 285, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27697746, 
s nabídkovou cenou 521.900 Kč bez DPH, 
631.499 Kč vč. DPH.

VI. stanovila

6.1 plat řediteli ZŠ Staré Město s účinností 
od 01.08.2018 dle zápisu.

6.2 plat ředitelce MŠ Komenského Staré 
Město s účinností od 01.09.2018 dle zápi-
su.

VII. vzala na vědomí

4.1 žádost o vydání rozhodnutí o umístě-
ní stavby dle § 79 stavebního zákona dle 
zápisu.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem země-
dělské stavby (garáž) bez č. p. na pozem-
ku p. č. st. 1845/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 25 m2 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem parkování vozidla, 
na úředních deskách. T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 340/134 ostat. 
plocha/zeleň a části pozemku p. č. 340/135 
ostat. plocha/ostat. komunikace o celkové 
výměře cca 25 m2 v lokalitě ulice Janáčko-

va ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem příjezdu k parkovací-
mu stání k rodinnému domu, na úředních 
deskách. T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Hra-
dišťská, Havránková, úpr. DS“ (kabel NN - 
92m) na pozemcích p. č. 4551/5, 4506/64, 
4550/1 a 4550/2 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.14 zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o vý-
měře 6 m2, před restaurací EGO, ulice Br-
něnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem umístění mo-
bilního prodejního stánku se zmrzlinou, 
na úředních deskách. T: ihned

1.16 jednat o výkupu pozemků p. č. 129/3 
zahrada o výměře 42 m2, pozemku 
p. č. 129/4 zahrada o výměře 15 m2, po-
zemku p. č. 129/5 ost. plocha o výměře 
606 m2 a pozemku p. č. 129/6 ost. plocha 
o výměře 490 m2 vše v lokalitě ul. Za Mlý-
nem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště od paní ***. T: ihned

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

U S N E S E N Í
z 81. zasedání Rady města Staré Město, konaného 08.08.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

2.1 uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720“ 
s dodavatelem STAMOS Uherské Hradi-
ště, spol. s r.o., IČO: 46346171, se sídlem 
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze za-
dávací dokumentace.

2.2 uzavření příkazní smlouvy na služby 
Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělává-

ní – přestavba kotelny ZŠ 1720 – výkon 
TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Jindřich 
Navrátil, Slovácká 1712, 686 05 Uherské 
Hradiště, IČ: 12415685 v souladu s návr-
hem příkazní smlouvy ze zadávací doku-
mentace.

II. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720“ - 
veřejná zakázka na stavební práce ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení. Vybraný 
dodavatel STAMOS Uherské Hradiště, 
spol. s r.o., IČO: 46346171, se sídlem Ota-

karova 108, 686 01 Uherské Hradiště, s na-
bídkovou cenou 9.486.506,05 Kč bez DPH, 
11.478.672 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 
– výkon TDI a BOZP - veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby. Vybraný doda-
vatel Ing. Jindřich Navrátil, Slovácká 1712, 
686 05 Uherské Hradiště, IČ: 12415685, 
s nabídkovou cenou 165.000 Kč bez DPH, 
199.650 Kč vč. DPH.

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



15

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Slunné, ale až moc teplé počasí provázelo letošní ročník 
nočních rybářských závodů staroměstský Čochtan 2018, které 
pořádali místní rybáři ze soboty na neděli 11. – 12. srpna 2018 
od 14 hodin do 9 hodin. Tak jako každý rok, i letos byl o lovná 
místa mezi rybáři zájem a na březích Čerťáku se jich sešlo na se-
dmdesát. Každý z nich měl svoji osvědčenou taktiku a techniku 
jak na ryby vyzrát, která ale ne u všech kvůli horkému počasí fun-
govala. Teplota ani v noci neklesla pod dvacet stupňů a na aktivi-
tě ryb to bylo znát.

I přes nepřízeň počasí byly ale nakonec závody úspěšné. Nej-

větší ryba se podařila vylovit panu Uhříčkovi, a to kapra s délkou 
63 cm. Ten se stal také celkovým vítězem závodů o nejtěžší rybu. 
Druhé místo obsadil s  kaprem dlouhým 62,5 cm pan Škrhák 
a  třetí místo obsadila slečna/paní Severová, která chytila kapra 
dlouhého 60 cm.

Největšího amura ulovil pan Zlámal s délkou 63 cm.
Na Čerťáku se soutěžilo také v lovu dravců, ale žádný z ulove-

ných dravců nedosahoval potřebné míry a proto kategorie dravců 
neměla žádného vítěze.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Jakub Mořický

STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN 2018 

Členové Místní organizace Svazu tělesně postižených a Zá-
kladní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
ve Starém Městě děkují všem sponzorům, kteří v letošním roce 
2018 přispěli peněžními i věcnými dary na činnost těchto or-
ganizací. Umožnili tak uspořádat pro nemocné a  tělesně po-
stižené spoluobčany ozdravné a  rekondiční pobyty, kulturní 
a společenské akce. Jednalo se o Sirnaté lázně Ostrožská Nová 
Ves, termální koupaliště v Dunajské Strede, rekondiční poby-
ty v Luhačovicích, Bojnice hotel Pod Zámkem, Roháče Koliba 
Josu, Podhájské a Itálii (Kampánie). Jako další z akcí proběhly 
jednodenní poznávací zájezdy do Čech pod Kosířem, Lednic-

kého zámku + Osičkovi; z vícedenních zájezdů do jižních Čech: 
Veselí nad Lužnicí; navštívili jsme Dudince a Starý Smokovec 
Také proběhne každoroční opékání špekáčků v  areálu mysli-
veckého sdružení na Polním Mlýně. V měsíci září se uskuteční 
společenské odpoledne s  ochutnávkou burčáku a  v  listopadu 
předmikulášské posezení.

Náš dík patří především Městskému úřadu Staré Město, kte-
rý naši činnost všestranně podporuje a je našim nejvýznamněj-
ším sponzorem.

Vážíme si všech darů, které nám sponzoři na podporu naší 
činnosti věnují.

PODĚKOVÁNÍ

V roce 2018 to byly tyto podniky a úřady:
Peněžní sponzorské dary k 31. 8. 2018:
Městský úřad Staré Město
Obecní úřad Buchlovice
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Vážany
Obecní úřad Jankovice
Obecní úřad Jalubí
Obecní úřad Břestek
Obecní úřad Kudlovice
Úřad městyse Polešovice
Senátor Ivo Valenta
TRADIX: pan Vavruška, Staré Město
SP Slivovice, Staré Město
Potraviny Marie Hráčková, Staré Město
.

Uvádíme alespoň některé:
Prodejna Barvy laky S.M., PRASPO S.M., Rybářství S.M. 

pan Dovrtěl, ZEVOS drůbežárna S.M., Zahradnictví BONSAI 
S.M., Zlatnictví paní Kutnarová Uherské Hradiště, jízdní kola 
pan Číhal, keramika pan Blaha, prodejna pan Hrabinec 

Sponzorům, kteří nám v tomto roce poskytli finanční pro-
středky a věcné dary, ještě jednou vřele děkujeme.

Věříme, že v  příštím roce naši činnost podpoří i  ostatní 
podniky na území Starého Města.

Výbor Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civili-
začními chorobami Staré Město.
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Česká squashová výprava 21. 7. ve složení Viktor Byrtus, On-
dřej Vorlíček, Marek Panáček a Benjamin Bergel odletěla se svým 
trenérem a managerem Janem Mutinou do indického města Che-
nai, kde se konalo mistrovství světa juniorů do 19 let. Týmová 
soutěž začala v úterý 24. 7. a končila v neděli 29. 7. Hrací systém 
byl takový, že bylo 8 základních skupin po 3 týmech. Ze skupiny 
postupily dva nejlepší mezi 16 družstev, které se v pavouku utkaly 
o titul. Cílem výpravy byl rozhodně postup do šestnáctky. 

Naše družstvo bylo nasazené jako číslo 6 ve  skupině F, 
ve které si to rozdalo s týmy Zimbabwe a Pákistánu. 

24. 7. proti týmu Zimbabwe jsme byli jasnými favority a naši 
hráči to potvrzovali od prvních výměn.  Marek Panáček, Ondra 
Vorlíček i Viki Byrtus zvítězili 3:0, a udělali tak první krok pro 
postup ze skupiny.

25. 7. jsme se střetli  s nepříjemným týmem z Pákistánu. Ví-
tězná sestava se neměnila, a tak jako první šel na kurt Mára Pa-
náček. Soupeřem mu byl Haris Qasim. Utkání se hrálo v 11:00 
(7:30 našeho času), což Markovi zjevně nesedlo a podlehl soupeři 
ve třech setech. Druhý zápas přinesl souboj jedniček, náš Viktor 
Byrtus a Abbas Zeb, a to doslova, ale lépe z něj vyšel Viki a zvítězil 
v pěti setech. Za vyrovnaného stavu 1:1 nastoupil Ondra a kromě 
malého výpadku ve třetím setu diktoval tempo hry a vítězstvím 

pro tým získal rozhodující bod. Ze skupiny tedy postoupili z prv-
ního místa mezi 16 nejlepších.

26. 7. se náš tým utkal s týmem Švýcarska, který dobře zná, 
proto kluci věděli, do čeho jdou. Jako první nastoupil Mára a své-
mu soupeři nedal ani nejmenší šanci a zvítězil 3:0. Jako další na-
stoupil opět Viki a  ani on nenechal nic náhodě a  lehce zvítězil 
také ve třech setech. Za rozhodnutého stavu 2:0  v náš prospěch 
už se třetí zápas nedohrával, a Ondra tak mohl šetřit síly do dal-
ších bojů.

27. 7. se odehrály čtvrtfinálové zápasy, kde jsme se potkali 
s týmem Malajsie. Tentokrát nastoupil jako první Ondra a doká-

MAREK PANÁČEK VE SVÝCH 15 LETECH 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SQUASHI JUNIORŮ DO 19 LET

zal uhrát pro nás první bod. Jako další šel na kurt Viki. První dva 
sety byly velmi vyrovnané a každý hráč pro sebe urval jeden, ale 
od třetího setu to byl Viki, který na kurtu vládl a zvítězil. K po-
slednímu utkání již nemusel nastupovat benjamínek výpravy 
Mára Panáček, a mohl tak tentokráte on pošetřit síly na zítřejší 
semifinále. V tom se náš celek utkal s TOP favoritem turnaje, cel-
kem Egypta.

Text a foto: Marian Panáček

✔ 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
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Plné ruce práce během letních měsíců měly pracovnice SVČ 
Klubko ve  Starém Městě. Bohatá nabídka příměstských tábo-
rů, kterých letos připravily 13, byla zaplněna během několika 
málo týdnů. Rodiče tak mohli děti poslat na tábor zaměřující se 
na  sport, objevování krás vědy zábavnou formou nebo dobro-
družně laděné tábory. V nabídce ale nechyběly ani výtvarné tábo-
ry a tábory se zdravotnickým zaměřením.

„O příměstské tábory je stále větší zájem, pro rodiče je to ře-
šení, jak kvalitně a aktivně zajistit čas dětí v době prázdnin, kdy 
nemají možnost mít dovolenou celé léto,“ uvedla ředitelka SVČ 
Klubko Monika Havlásková. 

Díky získání dotace v rámci Operačního programu zaměst-
nanost byly tábory pro děti bydlící ve Starém Městě a členských 
obcích MAS Staroměstsko za velmi příznivou cenu a rodiče této 
možnosti také využili.

Příměstských táborů se v  letošním roce zúčastnilo více než 
370 dětí od 6 do 14 let.

Příměstské tábory probíhají jen během dne, kdy jsou ro-
diče   přes letní prázdniny v  práci. Odpoledne se děti vracejí 
do svých domovů.                   Text: Aleš Korvas, foto SVČ Klubko

Již potřetí v novodobé historii sletů byl součástí hlavního týd-
ne XVI. všesokolského sletu program Sokol Gala, který se stal 
přehlídkou toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti výkon-
nostního a vrcholového sportu nabídnout. 

Divákům zde předvedlo své dovednosti na 500 vystupujících 
– zástupců více než 20  tradičních i méně tradičních sportů za-
stoupených v České obci sokolské – a také zahraniční hosté z Ka-
nady, Dánska a Slovinska. Diváci viděli pořad komponovaný ze 
sportovních a  tanečních vystoupení, který byl doprovázen uni-
kátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mlu-
veným slovem komentátorů. Vedle sportů, které se představily 
na  Sokol Gala v  minulých sletech, byly k  vidění i  některé pre-
miéry. V programu se objevil akrobatický rokenrol, badminton, 
basketbal, moderní gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo, 
krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, sportovní gym-
nastika, stolní tenis, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport, tenis, 
trampolíny, teamgym, volejbal a zápas. Mezi sportovci najdeme 
mnoho mistrů republiky, účastníků i medailistů z mistrovství Ev-
ropy, světa a dokonce i z olympijských her.

Z hromadných tělocvičných skladeb se v Sokol Gala prezen-
tovala skladba Cirkus. Program orámoval jednak spolupráci se 
známým divadelním souborem La Putyka a motiv stoletého vý-

ročí vzniku československého státu. Tomu bylo věnováno i úvod-
ní vystoupení La Putyky. Sokol Gala 2018 měl i  jednu velkou 
premiéru: převážná část vystoupení byla živě doprovázena sto-
hlavým orchestrem pod vedením Joela Hány. Základ tohoto hu-
debního tělesa tvořil Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police 
Symphony Orchestra.

Text a foto: Sokol Staré Město

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÁKAJÍ KAŽDÝ ROK VÍCE DĚTÍ

SOKOL GALA, TO NEJLEPŠÍ ZE VŠESOKOLSKÉHO SLETU

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY





Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Sportovní družstvo mužů ze Starého Města se zúčastnilo okresního 
kola na stanici Hasičského záchranného sboru v Uherském Brodě, které 
vyhrálo a tím si zajistilo postup na krajské kolo. Krajské kolo probíhalo 
na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se ho celkem 
devět nejlepších týmů Zlínského kraje v kategorii mužů a šest družstev 
v kategorii žen. 

Po zahajovacím nástupu a organizačních pokynech byla soutěž od-
startována první disciplínou Štafeta 4x100 metrů, kde na prvním úseku 
závodník vyběhne se sportovním žebříkem a překoná takzvaný „dome-
ček“ a předá štafetovou proudnici druhému závodníkovi, který překoná-
vá 2m bariéru. Na třetím úseku řeběhne  8 metrů dlouhou kladinu, která 
je vysoká 1,2 m, dále zapojí hadice na rozdělovač a štafetovou proudnici 
na hadici. Tuto proudnici za čárou odpojení proudnice odpojí, předá ji 
poslednímu závodníkovi na ávěrečném úseku, který přenáší hasicí pří-
stroj a dobíhá do cíle. První štafeta s časem 66,02 sekund byla vyhod-
nocena jako neplatná, protože došlo chybnému protnutí cíle posledním 
závodníkem. Druhá štafeta byla úspěšnější, ale čas 69,84 sekund stačil až 

Na  podzim jsme s  kamarády naplánovali fotovýlet na  německé 
souostroví Helgoland. Měli jsme jet čtyři, ale nakonec jsme zbyli jen dva. 
Jarda už na Helgolandu kdysi byl, a tak jsme nejeli úplně do neznáma. 
Po 12 hodinách jízdy po dálnici jsme přijeli do liduprázdného malého 
přístavu Büsum asi 100 km severně od  Hamburku. Zima, déšť, vítr...a 
mne napadlo - proč jsi sem troubo jezdil. Před vyplutím lodi aspoň pře-
stalo pršet a o půl desáté jsme po proplutí protipříbojovými vraty vyrazili 
na moře. Helgoland je od pevniny vzdálen asi 40 mil, Funny Girl to dala 
za necelé 2,5 hodiny. Před přístavem nás čekalo nemilé překvapení. Loď 
totiž nevplula do  přístavu, ale zakotvila na  rejdě a  z  přístavu vyrazily 
otevřené čluny, které nás měly dopravit z lodi na ostrov. Asi metrové vlny 
udělaly z přestupu dobrodružství, ale nakonec se to s několika boulemi 
a cákanci zvládlo.

Souostroví Helgoland se skládá pouze ze dvou ostrovů, většího 
skalnatého Helgolandu a menšího písčitého Düne, na kterém je i malé 
letiště. Na Düne žije jen 17 obyvatel. Mezi oběma ostrovy pendluje kaž-
dou půlhodinu malá loď. Symbolem souostroví je 48 metrů vysoký útes 
Dlouhá Anna na západním konci ostrova, kde je ráj terejů. Tito přerostlí 
racci jsou druhým symbolem ostrova Helgoland. Hlavním tahákem pro 
turisty na ostrově Düne jsou tuleni, kteří žijí na písečných plážích ostro-
va. Souostroví patří Německu od roku 1890, kdy jej Německo vyměnilo 
s Velkou Británií za Zanzibar.

Po ubytování jsme ihned vyrazili na útesy na tereje. Ti jsou prostě 
úžasní! Hnízdí jen několik metrů od  drátěných zábran, turistů se vů-
bec nebojí, jsou v neustálem pohybu a za větru ve vzduchu téměř stojí 
na místě. Letovky tady fotí lidé i mobilním telefonem! Navečer se přesně 

na průběžné 9. místo. 
Další disciplína, kterou naši závodníci plnili, byla 100m překážek, 

která se hodnotí jakou součet šesti nejlepších časů závodníků z družstva. 
Zde se částečně promítli tréninkové podmínky družstva a celkový součet 
závodníků ze Starého Města byl 121,04 sekund, který jim stačil na 6. mís-
to v disciplíně. 

Poslední královskou disciplínou byl požární útok, který probíhá 
s požární stříkačkou v klidu na nástřikové terče. Zde družstvo pomýšlelo 
na  lepší umístění vzhledem k výsledkům z okresního kola. Nepletli se 
a jejich výsledný čas byl 24,83 sekund (čas na lepším terči 22,94 sekund) 
je vynesl až na 3. místo mezi družstvy z kraje. Celkově se družstvo mužů 
ze Starého Města umístilo na 7. místě.

 Vítězem krajského kola se stali naši přátelé z Oznice, okres Vsetín, 
kteří budou Zlínský kraj reprezentovat na Mistrovství České republiky 
v Liberci a přejeme jim hodně úspěchu. 

Text: SDH Staré Město
Foto: SDH Staré Město

podle předpovědi vyjasnilo, a tak jsme si užili focení a pozorování terejů 
do sytosti až do setmění. Další dny bylo slunečno a skalní příznivci moře 
se dokonce koupali, brrr! Dvakrát jsme přejeli na sousední ostrov za tu-
leni. Ti jsou hodně líní a je třeba dlooouho čekat, než něco předvedou. 
Jedna výjimka tady však byla. Seděli jsme v podvečer utahaní na pláži 
a připlul k nám mladý tuleň. Vyskákal z moře, udělal jenom nám něko-
lik opiček a za chvilku zase odplaval. Přišel se prostě předvést! Třetím 
zajímavým objektem na focení byl ústřičník velký. Dlouhonohý středně 
velký pták s červenýma nohama a zobákem, který chodí po pláži a z pís-
ku tahá žoužel.

Poslední den se opakovalo počasí z prvního dne, a tak jsme se byli 
jen rozloučit na útesech s  tereji, projít město, nakoupit nějaké dárečky 
a odpoledne člunem na loď. Moře bylo klidné a dobrodružství se neopa-
kovalo. Cesta zpět domů byla o něco rychlejší, je to holt „z kopce“.

Krásný zážitek...
Text a foto: Vladimír Kučera

DRUŽSTVO MUŽŮ REPREZENTOVALO NA KRAJSKÉM KOLE

ZE ZÁPISNÍKU VLADIMÍRA KUČERY

Tomáš Vanda na 3. úseku Štafety 4x100m Příprava na základně před pokusem Požárního útoku
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V sobotu 22. září 2018 to na Rochusu v Uherském Hradišti zavoní 
jako kdysi v chalupách našich babiček a tetiček. Pátý ročník Slováckého 
festivalu chutí a vůní odstartuje v 10.00 hodin a až do 16.00 hodin budou 
mít návštěvníci možnost ochutnat to nejlepší z  tradiční kuchyně, letos 
více zaměřenou na jablka a dobroty z jablek.  

Jablko letos na Rochusu najdete v mnoha obměnách – ať u tradič-
ních štrůdlů či jablečných povidel, tak třeba u sirupů, nebo v sušené po-
době křížal. Nebude chybět ani teplý či správně vychlazený kompot se 
skořicí a hřebíčkem, který budou postupně připravovat hosté festivalu. 
Jablko bude i předmětem několika soutěží pro děti i dospělé, které pro-
věří zručnost i odhad. 

„Jsem rád, že Hradiště žije, jak mi místní často říkají, a  všechny  
srdečně zvu na setkání u dobrého jídla a pití na Rochus,“ říká starosta 
Uherského Hradiště a předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav 
Blaha, který je spoluorganizátorem akce. „Vloni jsem po  boku tetiček 
z Kozojídek, které ani letos nebudou chybět, zkusil péct na plotně báleše. 

Anička a  Janíček jsou postavy v uherskohradišťském kroji tvo-
řící krojový pár papírových vystřihovánek pro děti a dospělé. Tyto 
vystřihovánky z pera Mgr. Art. Yvony Jandákové budou představeny 
a slavnostně pokřtěny během Slováckých slavností vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti v neděli 9. září 2018. 

„Nápad krojových vystřihovánek není úplně nový, ale dlouho 
jsme hledali někoho, kdo k tomuto dílu přistoupí s respektem ke kro-
ji a tradicím obecně a kdo bude ochotný každý krok konzultovat s et-
nografy, aby měl výsledek i vysokou uměleckou hodnotu,“ popisuje 
více než půlroční genezi starosta Uherského Hradiště a  předseda 
správní rady Regionu Slovácko, Stanislav Blaha a dodává: „Mě vy-
střihovánky Yvony Jandákové nadchly a věřím, že stejně tak se bu-
dou líbit i dětem a dospělým.  V příštím roce představíme na Slovác-
ku zase další krojový pár“. 

Vystřihovánky vznikly díky odborným konzultacím s etnograf-
kou Slováckého muzea v  Uherském Hradišti Mgr.  Martou Kon-
drovou. Tím je také zaručeno, že je kroj proveden správně, každá 
součástka je terminologicky správně pojmenovaná, a  vzniká tak 
i  alternativní forma vzdělávání a  osvěta. Zadní část vystřihovánky 
podporuje fantazii dětí - je určena k domalování. Projektem auto-
ři rozšiřují povědomí o  krojích Slovácka převážně mezi dětmi, ale 
i mezi širokou veřejností.

Letos se těším, že se zase zapojím do některé z mých oblíbených činností 
– ať vaření či pečení, na které běžně moc času nemám,“ dodává. 

Tradičně tedy letos nebudou chybět tetičky z  Kozojídek se svými 
proslulými báleši s povidly a mákem, které přímo na plotně ve skanzenu 
připravují a doslova pak mizí před očima. Velmi oblíbenou specialitou je 
i houbový guláš ze Salaše, také sem neodmyslitelně patří koláče a vdoleč-
ky, med, pečené čaje, sirupy nebo zdobené perníky. Kdo není na sladké, 
dá si raději uzené speciality, česnekové pochutiny, výběr bude z několika 
polévek nebo třeba oblíbené škvarkové pagáčky. Dobré trávení podpoří-
me kvalitním vínem od místních vinařů nebo Jarošovským pivem, děti 
pak mohou směle koštovat třeba vinné mošty. 

V případě nepříznivého počasí nás zahřeje štamprlka nebo lidová pí-
snička v podání hostujících souborů v doprovodném programu. Změna 
programu vyhrazena. 

TOŽ DOBRÚ CHUŤ! 

Cena jednoho kusu vystřihovánek bude 89 Kč a  zájemci si je 
budou moci koupit premiérově na  Slováckých slavnostech vína 
a otevřených památek v Uherském Hradišti druhý zářijový víkend 
v  prodejně Tradičního výrobku Slovácka, ve  Slováckém muzeu, 
ve Skanzenu Rochus, ve Starém Městě na Event centru a v e-shopu 
www.tradicnivyrobek.cz. 

V původním projektu autorky je zpracován kroj z Podluží, Re-
gion Slovácko však plánuje postupně zpracovat dalších 9 krojů 
Uherskohradišťska a  Uherskobrodska (kroj vlčnovský, kunovický, 
buchlovický, uherskoostrožský, kopaničářský, bánovský, nivnický, 
hradčovický, uherskobrodský, straňanský). Každá panenka a paná-
ček budou mít své jméno, které je typické pro konkrétní krojový okr-
sek nebo má k tomuto okrsku významný vztah. Vznikne tak série vy-
střihovánek, které před dvěma generacemi nechyběly v žádné rodině 
a se kterými si děti běžně hrály. 

Kontakt: 
Lenka Durďáková
Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
info@slovacko.cz, www.slovacko.cz, 
e-shop: www.tradicnivyrobek.cz 
 

V HLAVNÍ ROLI JABLKO 
ANEB DOJDĚTE OKOŠTOVAT NA ROCHUS! 

STAROMĚSTSKO-JAROŠOVSKÝ KROJ 
MÁ SVÉ PRVNÍ VYSTŘIHOVÁNKY

http://www.tradicnivyrobek.cz
mailto:info@slovacko.cz
http://www.slovacko.cz
http://www.tradicnivyrobek.cz
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Dne 16. 8. 2018 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí pana Bernarda Tomečka.
Za tichou vzpomínku všem přátelům 
a známým děkuje družka Ludmila Hege-
rová.

Dne 13. 9. 2018 by se pan Karel Velgo do-
žil 75 let a 10. 7. uplynuly tři roky od doby, 
kdy nás navždy opustil.
Stále s láskou vzpomínají manželka Jitka, 
synové Karel a Aleš s rodinami.

Dne 21. července 
2018 uplynul 1 rok 
od úmrtí paní Fran-
tišky Rosůlkové. Zá-
roveň si připomínáme 
12. výročí úmrtí pana 
Bohumíra Rosůlka. 

S láskou stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dne 9. 9. 2018 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Milana Šobáně.

S láskou vzpomínají manželka, syn  
a dcera s rodinami a pravnoučata Julinka  
a Michálek

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 13. 9. 2018. 

Příští noviny vyjdou 28. 9. 2018.
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 SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz
Sobota 1. září
KŘEST NOVÉHO CD „ŠIROKO, DALEKO“
CM Bálešáci a hosté
Začátek 19.30 hodin
Čtvrtek 27. - neděle 30. září
MICHALSKÉ SLAVNOSTI A HODY S PRÁVEM

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03, www.eventcentrum.cz
Neděle 2. září
VELKOMORAVSKÝ KONCERT
Hana a Petr Ulrychovi, Jiří Pavlica & Hradišťan a další
Začátek 17.00 hodin
náměstí Velké Moravy

Neděle 2. září
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
k zahájení školního roku
Začátek 15.30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO 

A JARMILA MANDŽUKOVÁ 
Vás zvou na přednášku 

 

Zdravý životní styl aneb Velký zisk 

z malých změn 

 
 

Cílem přednášky je poskytnout užitečné informace o zdravém životním 
stylu a správné výživě, neboť i malé změny stravovacích návyků mohou 

hodně znamenat pro náš zdravotní stav. 

 

 

 
 

 

Kdy: Pondělí 24. 9. 2018 v 17:30 hodin 
Kde: Městská knihovna 

 
Vstupné dobrovolné 



LETECKÉ SNÍMKY STARÉHO MĚSTA

Foto: Jiří Šícha

FOTOGRAFIE ZE ZÁPISNÍKU VLADIMÍRA KUČERY
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