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Karty na následující čtyři roky roz-
dali v komunálních volbách 5. a 6. říj-
na 2018, stejně jako ve zbytku republi-
ky, voliči ve Starém Městě. Maximální 
počet voličů, kteří mohli odevzdat své 
hlasy v našem městě, a spolurozhodo-
vat tak o složení městského zastupitel-
stva na další čtyřleté volební období, 
byl 5 437 voličů.

Z hlediska volební účasti bývají 
komunální volby pro obyvatele méně 
zajímavé než například volby do Par-
lamentu České republiky. Ty letošní 
přilákaly k volbám 2 693 voličů, což 
představovalo volební účast 49.53%. 
Parlamentní volby přilákaly vloni 
k volbám téměř 65% oprávněných 
voličů.

Drtivým náskokem si zajistili v se-
dmnáctičlenném zastupitelstvu vět-
šinu kandidáti KDU-ČSL a STAN, 
jejichž lídři, Josef Bazala a Martin 
Zábranský, obhajovali křesla starosty 
a místostarosty. Do zastupitelstva se 
probojovali také dva členové Staro-
městského sdružení, Soukromníků 
a Svobodných a jeden člen ODS.

Ve volbách sice Josef Bazala a Mar-
tin Zábranský získali nejvíce hlasů, 
a to včetně preferenčních, nicméně 
jejich funkce starosty a místostarosty 
bude muset na svém nejbližším zase-
dání potvrdit nové zastupitelstvo.

Volby ve všech okrscích, které 
ve Starém Městě byly k dispozici, pro-
běhly bez problémů a na průběh voleb 
nebyl přímo ve volebních místnostech 
podán žádný protest.

Text a foto: Aleš Korvas

KOMUNÁLNÍ VOLBY VE STARÉM MĚSTĚ
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Nádherně slunečný víkend přál bezmála třem stovkám kro-
jovaných milovníků folklóru během posledního zářijového ví-
kendu. Právě o tomto víkendu se konaly ve Starém Městě tra-
diční Michalské hody s právem. Letošními staršími stárky byli 
Honza Trubačík a Adéla Papáyová, mladšího stárkování se ujali 
Dominik Stašek s Lucií Fryštákovou a Robin Feldvabel s Annou 
Magdalenou Pavlicovou. Pro ty si přišla početná krojovaná cha-
sa v sobotu po obědě za doprovodu dechové hudby stejně jako 
staroměstské cimbálové muziky Bálešáci. Všechny skupinky, ze 
kterých se chasa skládá, se sešly na náměstí Velké Moravy krátce 
po jedné hodině. Poté již všichni, s mladšími stárky v čele, vyra-
zili pro starší stárky. Nejdříve prošli společně po náměstí Hrdinů, 
aby se na konci ulice Stojanova rozdělili na část, která vyrazi-
la k domu Honzy Trubačíka a druhá, dívčí část, odešla k domu 
stárky Adély Papáyové. Po drobném občerstvení vyrazil celý prů-
vod, již v čele se staršími stárky, směrem k radnici. Tam obdr-
želi od starosty Josefa Bazaly a celé městské rady právo pořádat 

ve Starém Městě hody a hodovou zábavu. Na večerní zábavě, kte-
rá se konala ve Společensko kulturním centru ve Starém Městě, 
předvedli milovníci folklóru divákům nacvičené tanečky. 

Druhý den hodů, který bývá považován po dlouhé hodové 
zábavě za ten náročnější, zvládli všichni zúčastnění s přehledem 
a noblesou. Na hodovou mši v kostele, která začínala v deset ho-
din, přišli všichni včas a bez známek únavy po zábavě. Hodové 
tanečky nechyběly ani před kostelem, kde přihlížejícím desítkám 
diváků předvedli starší i mladší stárci společně s hodovou chasou 
nacvičený program. 

Odpolední část programu, která se opět za slunečného počasí 
odehrála na náměstí Velké Moravy. Odpoledne plné vystoupení 
jak folklorního potěru, tak letitých bardů skončilo sundáním prá-
va. Tím mohly být hody prohlášeny za ukončené.

Obrovský dík patří nejen účinkujícím, ale zejména rodinám 
a přátelům, kteří s přípravou hodů pomáhali a přidali ruku k dílu.

Text a foto: Aleš Korvas

MICHALSKÝM HODŮM VYŠLO POČASÍ JAKO NA OBJEDNÁVKU
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Zastupitelstvo města Starého Město schválilo na svém posled-
ním zasedání, které se uskutečnilo 26. 9. 2018, obecně závaznou 
vyhlášku ohledně hlučných činností.

Ta reguluje používání zařízení a přístrojů, způsobujících hluk 
o nedělích a státem uznaných svátcích a to mezi 6. a 14. hodinou. 

Jedná se o zákaz používání přístrojů a zařízení jakou jsou se-
kačky na trávu, křovinořezy, cirkulárky a podobně. Tato obecně 
závazná vyhláška byla přijata po obdržení doporučení v Minis-
terstva vnitra ČR. 

Vážení čtenáři,
již za několik dní si připomene naše republika sto let od svého 

založení.  Při této příležitosti položí nejvyšší představitelé Starého 
Města 25. října 2018 v 18 hodin květiny a věnce u Pomníků Obě-
tem I. světové války u základní školy a hřbitova. O hodinu dříve 
ještě zasadí starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábran-
ský pamětní lípu u Společenského a kulturního centra ve Starém 
Městě. „Chceme tím vyjádřit vděk všem, kteří se zasadili o vznik 
Československé republiky,“ sdělil starosta Starého Města, Josef 
Bazala.

Jistě nebude na škodu připomnět si historické události, které 
vyhlášení samostatného Československa předcházely.

Po bitvě na Bílé hoře 1620 se naše země ocitla pod vládou 
Habsburků, kteří těžce zkoušeli české i moravské obyvatelstvo. 
Evropou procházely hrůzné války, ve kterých umírala spousta 
nevinných občanů, jež byli vtahováni do válečných konfliktů. 
Evropa byla rozdělena do několika monarchií. Tvrdý absoluti-
smus potlačoval jak ekonomický, tak kulturní a hospodářský 
rozvoj. Nerovnoprávné postavení a národnostní útlak ze strany 
Habsburků pokračoval další téměř tři staletí.

Přelom 18. a 19. staletí znamenal období zhoršujících se vzta-
hů mezi velmocemi, kdy zejména Německo hledalo záminku pro 
rozpoutání války. Ta přišla na konci června 1914, kdy byl naci-
onalisty v bosenském Sarajevu zavražděn následník trůnu, ra-
kouský arcivévoda František Ferdinand d´Este. Během několika 
měsíců bylo Rakousko – Uhersko a Německo ve válce se všemi 
dohodovými mocnostmi.

„Touto vyhláškou reagujeme na stížnosti mnohých občanů, 
kteří si stěžují na používání  zahradních strojů v době pracovního 
volna v nevhodnou dobu,“ uvedl starosta města, Josef Bazala.

Tato vyhláška  nabude  účinnosti  od 11. října 2018. Za po-
rušování pravidel lze ve smyslu zákona o přestupcích na místě 
uložit blokovou pokutu do výše 5000 korun (Městská policie), 
ve správním řízení pak pokutu až do výše 30 000 korun.

Text: Aleš Korvas

Do první světové války, jednoho z nejkrvavějších konfliktů 
v historii, byli vtaženi i naši občané. Zejména za pomoci generála 
francouzské armády, Slováka M. R. Štefánika, byly vytvořeny čes-
koslovenské legie v Rusku, Francii nebo Itálii, do nichž vstupovali 
Češi a Slováci. V roce 1918 čítaly legie okolo 100 000 mužů. Řady 
nově vznikajících vojenských jednotek rozšířily i dvě stovky Sta-
roměšťanů. Zpět do rodné obce se jich vrátilo pouze kolem pade-
sáti. Sto tisíc legionářů znamenalo pro T. G. Masaryka, Kramáře, 
Rašína a další spolupracovníky obrovský přínos na cestě k uznání 
samostatné republiky. „Staré Město nikdy nemůže zapomenout 
na ty dvě stovky mužů, kteří vstoupili do československých legií 
na všech třech frontách. Jejich statečnost je třeba si připomí-
nat a o jejich hrdinství by se měly naše děti neustále učit,“ řekla 
PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D z Gymnázia v Uherském Hradi-
šti.

Významným krokem bylo uznání Československé národní 
rady francouzskou vládou za nejvyšší orgán. Československá ná-
rodní rada byla tvořena zejména T. G. Masarykem, E. Benešem 
a M. R. Štefánikem.

Dne 5. října 1918 požádalo vyčerpané a revolucí zachvácené 
Německo a Rakousko - Uhersko o příměří. Na 14. října 1918 byla 
vyhlášena generální stávka, která na některých místech přerostla 
v politickou akci a vyhlašování samostatného státu. 

O dva týdny později otiskly noviny žádost Rakouska – Uherska 
o mír. Obyvatelstvo 
začalo slavit vyhláše-
ní samostatného stá-
tu. Následující den, 
29. října 1918, byli 
Staroměšťané infor-
mováni o zdárném 
výsledku politického 
úsilí o uznání samo-
statného státu.

Mezi lety 1914 – 
1918 přímo padlo 
nebo zemřelo na ná-
sledky válečných 
útrap 104 obyvatel 
Starého Města.

Text a foto: 
Aleš Korvas

VE MĚSTĚ ZAČÍNÁ PLATIT ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ 
SEKAČEK, PIL A KŘOVINOŘEZŮ O NEDĚLÍCH

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
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Nově vzniklé stavební pozemky v areálu bývalého školního 
hospodářství jsou téměř rozprodány. Z celkových osmnácti par-
cel, které byly určeny pro prodej v první etapě, zůstala volná pou-
ze jedna. Další tři parcely se podařilo prodat v posledním kole, 
které se uskutečnilo v polovině září. Poslední volný pozemek se 
bude dražit zřejmě až v následujícím kole v rámci druhé připra-
vované etapy.

Na některých pozemcích již probíhají stavební práce, jiné 

Ještě jeden rok a nejstarší občanka Starého Města oslaví sté na-
rozeniny. Dne 13. října 2018 přišli Jarmile Rokosové ze Starého 
Města popřát představitelé Městského úřadu ve Starém Městě. 
Starosta Josef Bazala, místostarosta Martin Zábranský a pracov-

na zahájení prací teprve čekají. Už nyní ale mohou lidé, kteří pro-
jíždí Velehradskou ulicí, vidět, jak nová část Starého Města doslo-
va roste před očima a jak bude řadová zástavba ve finále vypadat.

O dalším spuštění příprav II. etapy zasíťování a rozparcelování 
rozhodne již nové zastupitelstvo. „Dá se předpokládat, že nejdří-
ve by se mohlo začít prodávat nové stavební pozemky na konci 
roku 2020,“ sdělil starosta Josef Bazala

Text a foto: Aleš Korvas

NA VELEHRADSKÉ ZBÝVÁ VOLNÝ JEDINÝ POZEMEK

NEJSTARŠÍ OBČANCE STARÉHO MĚSTA JE 99 LET
nice matriky a evidence obyvatel paní Hana Štěrbová oslavenkyni 
popřáli především pevné zdraví a předali drobné dárky a kytici.

K přání co nejlepšího zdraví se připojujeme!
Text a foto: Aleš Korvas
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U S N E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného 26.09.2018 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 uply-
nulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31.08.2018.

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 5/2018
zvýšení příjmů z 173.108 tis. Kč na 173.733 tis. Kč
zvýšení výdajů z 204.709 tis. Kč na 205.230 tis. Kč
změnu financování ve výši 31.601 tis. Kč 
na 31.497 tis. Kč

K bodu 8) přehled o aktuálním stavu investiční-
ho portfolia.

K bodu 11)

11.4 zprávu finančního výboru o provedených 
kontrolách v roce 2018.

11.5 zprávu kontrolního výboru o provedených 
kontrolách v roce 2018.

II. schválilo

K bodu 4) zvýšení neinvestičního příspěvku zři-
zovatele Základní škole Staré Město, Komenského 
1720, 686 03 Staré Město, IČ: 75022567, o 100 tis. 
Kč, a to na položce 5331 Neinvestiční příspěvky 
zřízeným PO. Tato částka je změnou závazného 
ukazatele na § 3113 Základní školy, a je zahrnuta 
do rozpočtového opatření č. 6/2018.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1 ]

K bodu 6) rozpočtové opatření č. 6/2018 včetně 
zapracovaných změn:
snížení příjmů ze 173.733 tis. Kč na 160.013 tis. 
Kč
snížení výdajů z 205.230 tis. Kč na 192.468 tis. Kč
změnu financování ze 31.497 tis. Kč na 32.455 tis. 
Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1 ]

K bodu 7) změnu vnitřního předpisu města „Pra-
vidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení“ jako základního statutu 
pro hospodaření s peněžním fondem FRB v sou-
ladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 
odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
který byl doplněn o úpravy související s novým 
nařízením Evropské unie o ochraně osobních 
údajů GDPR (General Data Protection Regula-
tion). 

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

K bodu 9)

9.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 340/134 
ostat. plocha/zeleň a části pozemku p. č. 340/135 
ostat. plocha/ostat. komunikace o celkové výmě-
ře cca 25 m2 v lokalitě ulice Janáčkova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manže-
lům paní ***, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem pří-
jezdu k parkovacímu stání k rodinnému domu, 
který je v jejich spoluvlastnictví.

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

9.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 507/1 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v lokalitě Al-
téře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu ***, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem 
rozšíření zahrady u rodinného domu. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1 ]

9.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Staré Město (prodávající) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56, IČ 65993390 (kupující) na prodej 
pozemku p. č. 6888/5 ostat. plocha o výměře 
8 m2 a pozemku p. č. 7291/9 ostat. plocha o vý-
měře 270 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 Sta-
ré Město – Moravský Písek“, za cenu dle znalec-
kého posudku č. 2018/St.Město-005/D55 znalce 
Ing. Pavla Krämera, Edisonova 668/87, Ostrava-
-Hrabůvka ze dne 26.03.2018, ve výši 44.496 Kč. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

9.4 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Staré Město (prodávají-
cí) a Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, IČ 
42196451 (kupující) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 
(investor) na prodej pozemku p. č. 7290/1 ostat. 
plocha o výměře 2.140 m2 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, za účelem stavby “D55, 
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“ sta-
vební objekt 351 – Přeložka koryta Zlechovského 
potoka v km 17.63, za cenu dle znaleckého po-
sudku č. 2018/St.Město-005/D55 znalce Ing. Pav-
la Krämera, Edisonova 668/87, Ostrava-Hra-
bůvka ze dne 26.03.2018, ve výši 1.285.200 Kč. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

9.5 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. 2561/20 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 373 m2 (stavební 

pozemek č. 5) v lokalitě ulice Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, manželům ***, za cenu 2.135 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinného 
domu. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

9.6 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. 2561/26 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 419 m2 a pozem-
ku p. č. 7312/3 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 15 m2 (stavební pozemek č. 11) v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, panu ***, za cenu 
2.020 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

9.7 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. 2561/28 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 683 m2, pozemku 
p. č. 7317/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
166 m2, pozemku p. č. 7326/2 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 261 m2 a pozemku p. č. 2561/34 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 90 m2, (sta-
vební pozemek č. 13) v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, manželům ***, za cenu 2.200 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem výstavby rodin-
ného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

9.8 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup pozemků:
p. č. 4535/93 ostat. plocha o výměře 41 m2
p.č. 4557/8 vodní plocha o výměře 81 m2
p. č. 6013/117 orná půda o výměře 182 m2
p. č. 6013/118 orná půda o výměře 1.917 m2
p. č. 6013/119 orná půda o výměře 1.676 m2
p. č. 6014/91 ostat. plocha o výměře 33 m2
p. č. 6015/176 orná půda o výměře 1.280 m2
p. č. 6015/177 orná půda o výměře 3.815 m2
p. č. 6035/64 orná půda o výměře 2.787 m2
p. č. 6037/12 orná půda o výměře 1.504 m2
p. č. 6037/50 ostat. plocha o výměře 61 m2
p. č. 6059/10 orná půda o výměře 7.280 m2
p. č. 6060/56 ostat. plocha o výměře 12 m2
p. č. 6112/206 orná půda o výměře 1.486 m2
p. č. 6112/207 orná půda o výměře 2.718 m2
p. č. 6112/208 orná půda o výměře 738 m2
p. č. 6125/27 orná půda o výměře 549 m2
p. č. 6145/17 vodní plocha o výměře 244 m2
p. č. 6165/136 orná půda o výměře 275 m2
p. č. 6165/137 orná půda o výměře 8.650 m2
p. č. 6165/481 orná půda o výměře 560 m2
 celkem 35.889 m2 

v lokalitě Olší, Horní Špílov a Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
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níka pozemků paní ***, za cenu 22 Kč/m2. 

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

9.9 převod majetku a následné uzavření směnné 
smlouvy na směnu pozemku p. č. 1577/6 ostat-
ní plocha o výměře 396 m2, který se nachází při 
silnici I. třídy – ul. Brněnská ve Starém Městě 
a je ve vlastnictví společnosti COLORLAK, a. s., 
Staré Město, Tovární 1076, IČ: 49444964, za po-
zemky p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 
m2, p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 m2 
a p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
které se nachází v areálu společnosti COLOR-
LAK, a. s., a jsou ve vlastnictví města Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, 
za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívaným pozemkům.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]
 
9.10 převod majetku a následné uzavření kup-
ní smlouvy na výkup pozemku p. č. st. 561 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 894 m2 se stavbou 
č. p. 702, bydlení, a pozemku p. č. 119/1 zahrada 
o výměře 387 m2, vše v lokalitě ulice Jezuitská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pana ***, za cenu 3.350.000 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1 ]

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 těmto 
spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2018

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721 20.000 Kč
 zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 25.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč

zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z. s., IČ 
04355814 10.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vicepreziden-
tem
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 10.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 
26552001 50.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 40.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2018

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 50.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 40.000 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 15.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 17.000 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 spolku
Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 12.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní
Gombík z.s., IČ 05220190 10.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2018

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
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, 10.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou 

B) Individuální dotace

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)

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

K bodu 11)

11.1 Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, kte-
rou se vydává požární řád města. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

11.2 Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018 o re-
gulaci hlučných činností.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 ]

11.3 Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2018, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 
č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. 

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

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

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

U S N E S E N Í
z 83. zasedání Rady města Staré Město, konaného 03.09.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na akci „Modernizace učeben II. 
stupně ZŠ“.

II. rozhodla

2.1 o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 
686 03 Staré Město, IČ: 29188253 a PaPP, spol. 
s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
00207608 z další účasti v zadávacím řízení veřej-
né zakázky „Modernizace učeben II. stupně ZŠ“ 
- podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
z důvodů, že obě nabídky překročily předpoklá-
danou hodnotu veřejné zakázky, což je v rozporu 
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

2.2 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Modernizace učeben II. stupně ZŠ“ - podlimit-
ní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení z důvodů, 
že pro hodnocení nabídek není k dispozici již 
žádná nabídka a není možné po zadavateli po-
žadovat, aby pokračoval ve stávajícím zadávacím 
řízení.

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 84. zasedání Rady města Staré Město, konaného 12.09.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 60 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 uzavření nájemní smlouvy – nájem části 
nemovité věci č. SML/10684/18 na nájem části 
pozemku p. č. 4508/3 o výměře 453 m2 a čás-
ti pozemku p. č. 4508/46 o výměře 58 m2 mezi 
městem Staré Město, Staré Město, nám. Hrdinů 
100, IČ 00567884 (nájemce) a Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, 
K majáku 5001, IČ 70934860 (pronajímatel), 
na dobu určitou od 04.09.2018 do 03.09.2026 
a nájemné ve výši 10 Kč/m2 a rok, za účelem re-
alizace stavby „Staré Město  – Cyklistická stezka 
na ulici Kostelanská ve Starém Městě“.

1.3 záměr na uzavření smlouvy o dočasném 
užívání a používání vodohospodářského zaříze-
ní za účelem zajištění odvádění odpadních vod 
ve městě Staré Město, tzn. za účelem provozování 
kanalizace. 

1.4 záměr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 
m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře 360 
m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9 záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene mezi městem Staré Město, se sídlem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
(povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, 
(oprávněný, investor) na právo umístění stavby 
SO 311 – Sedimentační nádrž s ORL v km 17,56, 
na pozemku p. č. 7290/1 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem zřízení, umístění a provozování sedimen-
tační nádrže s ORL a jejího příslušenství v rámci 
stavby dálnice „D55, stavba 5508 Staré Město – 
Moravský Písek“.

1.10 záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene mezi městem Staré Město, se sídlem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
(povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, 
(oprávněný, investor) na právo umístění stavby 
SO 312 – Sedimentační nádrž s ORL v km 17,69, 
na pozemku p. č. 7290/1 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem zřízení, umístění a provozování sedimen-

tační nádrže s ORL a jejího příslušenství v rámci 
stavby dálnice „D55, stavba 5508 Staré Město – 
Moravský Písek“.

1.11 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, U Baraňáku-za-
hr.osada, kab. NN“ (kabel NN, kabelové pilíře, 
uzemnění) na pozemcích p. č. 5180, 233/10, 5269 
a 5270/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.12 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, Klukova, DEPAM, 
kabel NN“ (kabelové vedení NN, uzemnění) 
na pozemku p. č. 4551/12 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.13 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 25733591, na právo umístě-
ní stavby „St. Město, nám. Hrdinů, ADRIVUM, 
kab. NN“ (kabelové vedení NN) na pozemcích 
p. č. 4549/1 a 4546/13 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelového vedení NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zá-
kona 151/97 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanove-
ní regulovaných cen. Pro rok 2018 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.14 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem 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 prá-
vo umístění stavby „St. Město, V Zahradě, Vavři-
ník, úprava DS DS“ (vedení NN – 12 m, sloup 
NN – 1 ks) na pozemcích p. č. 135/63, 135/65 
a 135/71 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění vedení NN – 12 m, sloup NN – 1 ks). 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zá-
kona 151/97 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanove-
ní regulovaných cen. Pro rok 2018 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.15 uzavření smlouvy o zajištění provozu vodo-
hospodářského zařízení - Infrastruktura pro RD 
Velehradská – 1. etapa SO 302 Vodovod“, mezi 
městem Staré Město (vlastník) a Slovácké vodár-
ny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Ol-
šávkou 290, IČ 49453866 (provozovatel).

1.18 ukončení nájemní smlouvy č. 10176A 
ze dne 06.09.2001 včetně dodatku č. 1 ze dne 
28.06.2011, uzavřené mezi městem Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100 IČ 00567884, 
(pronajímatel) a společností Vodafone Czech 
Republic a. s., Praha 10, Vinohradská 167, IČ 
25788001, na pronájem části nemovitosti – části 
střechy a půdy v objektu č. p. 1000, nám. Hrdinů 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dohodou k 30.09.2018. 

záměr na pronájem části nemovitosti – části 
střechy a půdy v objektu č. p. 1000, nám. Hrdinů 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben 
s dodavatelem STAMOS Uherské Hradiště, spol. 
s r.o., IČ 46346171, se sídlem Otakarova 108, 
686 01 Uherské Hradiště v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6 schválit převod majetku a následné uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 507/1 
zast. plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v lokalitě 
Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu ***, za cenu 1.000 Kč/m2, za úče-
lem rozšíření zahrady u rodinného domu. 

1.7 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Staré Město (prodávající) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56, IČ 65993390 (kupující) na prodej 
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pozemku p. č. 6888/5 ostat. plocha o výměře 
8 m2 a pozemku p. č. 7291/9 ostat. plocha o vý-
měře 270 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 Sta-
ré Město – Moravský Písek“, za cenu dle znalec-
kého posudku č. 2018/St.Město-005/D55 znalce 
Ing. Pavla Krämera, Edisonova 668/87, Ostrava-
-Hrabůvka ze dne 26.03.2018, ve výši 44.496 Kč. 

1.8 schválit převod majetku a následné uzavře-
ní kupní smlouvy mezi městem Staré Město 
(prodávající) a Lesy České republiky, s. p., Hra-
dec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 
1106/19, IČ 42196451 (kupující) a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56, 
IČ 65993390 (investor) na prodej pozemku 
p. č. 7290/1 ostat. plocha o výměře 2.140 m2 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, za úče-
lem stavby “D55, stavba 5508 Staré Město – Mo-
ravský Písek“ stavební objekt 351 – Přeložka ko-
ryta Zlechovského potoka v km 17.63, za cenu dle 
znaleckého posudku č. 2018/St.Město-005/D55 
znalce Ing. Pavla Krämera, Edisonova 668/87, 
Ostrava-Hrabůvka ze dne 26.03.2018, ve výši 
1.285.200 Kč. 

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 těmto 
spolkům a organizacím:

 A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2018

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721 20.000 Kč
 zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 25.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z. s., IČ 
04355814 10.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vicepreziden-
tem
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 10.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 
26552001 50.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 40.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2018

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 50.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 

22879366 40.000 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 15.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 17.000 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 spolku
Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 12.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní
Gombík z.s., IČ 05220190 10.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2018

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
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 

B) Individuální dotace

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)

3.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku 
č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města 
Staré Město. Tato vyhláška upravuje organizaci 
a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

3.4 schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018 
o regulaci hlučných činností.

3.5 schválit Obecně závaznou vyhlášku 
č. 03/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vy-
hláška č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a re-
gulaci hlučných činností ze dne 02.01.2008. 

5.2 schválit navýšení finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 
(na paragrafu 3113 Základní školy) o 100 tis. 
Kč, a to na položce 5331 Neinvestiční příspěvky 
zřízeným PO, na dofinancování mzdových ná-
kladů pracovního úvazku školního psychologa. 
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 6/2018 – změna závazného ukazatele na § 3113 
Základní školy. 

5.3 schválit rozpočtové opatření č. 6/2018:
snížení příjmů ze 173.733 tis. Kč na 159.805 tis. 
Kč
snížení výdajů z 205.230 tis. Kč na 188.410 tis. Kč
změnu financování (snížení) ze 31.497 tis. Kč 
na 28.605 tis. Kč

5.4 schválit změnu vnitřního předpisu města 
„Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostřed-
ků z Fondu rozvoje bydlení“ jako základního sta-
tutu pro hospodaření s peněžním fondem FRB 
v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, který byl doplněn o úpravy souvisejí-
cí s novým nařízením Evropské unie o ochraně 
osobních údajů GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zříze-
ní učeben - veřejná zakázka na stavební práce 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybra-
ný dodavatel STAMOS Uherské Hradiště, spol. 
s r.o., IČ 46346171, se sídlem Otakarova 108, 
686 01 Uherské Hradiště, s nabídkovou cenou 
20.695.488,53 Kč bez DPH, 25.041.542 Kč vč. 
DPH.

IV. udělila

1.16 souhlas Sportovnímu a kulturnímu centru 
příspěvková organizace, Staré Město, Brněnská 
1249, IČ 75121824, k výpůjčce prostor Sportovně-
-kulturního centra, polyfunkčního sálu pod stav-
bou „Kostel Sv. Ducha“, situované na pozemku 
parcela číslo 7243, a prostor v přístavbě sportovní 
haly, ul. Nad Hřištěm 1921, Staré Město, k uží-
vání Základní škole, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, 
na dobu určitou od 01.11.2018 do 30.06.2019, 
za účelem zřízení tříd, z důvodu rekonstrukce ZŠ. 

1.17 souhlas Základní umělecké škole Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, Uherské 
Hradiště, Mariánské náměstí 125, IČ 46254323, 
k výpůjčce prostor multifunkčního sálu v budo-
vě č. p. 2214, ul. Rastislavova, Staré Město, k uží-
vání Základní škole, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ 75022567, 
na dobu určitou od 01.11.2018 do 30.06.2019, 
za účelem zřízení třídy II. C, z důvodu rekon-
strukce ZŠ. 

3.2 Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dob-
rovolných pracovníků v oblasti volnočasových 
aktivit ve Starém Městě v roce 2018:

Mgr. Jitka Velgová
Miroslava Číhalová
František Ingr
Jiří Horsák
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Vojtěch Chlachula
Josef Otépka
Ing. Antonie Řádková
Mgr. Bc. Kateřina Vránová
Antonín Martínek
Vladimír Skrášek
Dagmar Zálešáková
Antonín Horsák

V. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města k 31.07.2018.

5.5 analýzu k návrhu na změnu Obecně závazné 
vyhlášky města Staré Město č. 01/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

5.6 přehled o aktuálním stavu investičního 
portfolia.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 60 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o do-
časném užívání a používání vodohospodářské-
ho zařízení za účelem zajištění odvádění odpad-
ních vod ve městě Staré Město, tzn. za účelem 
provozování kanalizace. 
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha a nádvo-

ří o výměře 83 m2 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, na úředních deskách.
 T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o vý-
měře 360 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
 T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi městem Staré Měs-
to, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884, (povinný) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 
IČ 65993390, (oprávněný, investor) na právo 
umístění stavby SO 311 – Sedimentační nádrž 
s ORL v km 17,56, na pozemku p. č. 7290/1 v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, umístění 
a provozování sedimentační nádrže s ORL a je-
jího příslušenství v rámci stavby dálnice „D55, 
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi městem Staré Měs-
to, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884, (povinný) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 
IČ 65993390, (oprávněný, investor) na právo 
umístění stavby SO 312 – Sedimentační nádrž 
s ORL v km 17,69, na pozemku p. č. 7290/1 v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, umístění 
a provozování sedimentační nádrže s ORL a je-
jího příslušenství v rámci stavby dálnice „D55, 
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“, 

na úředních deskách.
 T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovi-
ce, IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, U Baraňáku-zahr.osada, kab. NN“ (kabel 
NN, kabelové pilíře, uzemnění) na pozemcích 
p. č. 5180, 233/10, 5269 a 5270/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Klukova, DEPAM, kabel NN“ (kabelové ve-
dení NN, uzemnění) na pozemku p. č. 4551/12 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.18 zveřejnit záměr na pronájem části nemovi-
tosti – části střechy a půdy v objektu č. p. 1000, 
nám. Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.    
     T: ihned

Josef Bazala, v. r Ing. Kamil Psotka, v. r.
starosta člen rady města

U S N E S E N Í
z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného 18.09.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Re-
vitalizace ulice Karolíny Světlé, Staré Město“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

5.3 plán inventur na rok 2018.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit převod majetku – prodej stavebního 
pozemku č. 5 o výměře 373 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.135 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 

výstavby rodinného domu.

1.2 schválit převod majetku – prodej stavebního 
pozemku č. 11 o výměře 434 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, panu ***, za cenu 2.020 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstav-
by rodinného domu.

1.3 schválit převod majetku – prodej stavebního 
pozemku č. 13 o výměře 1.200 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 6/2018 včetně 
zapracovaných změn:

snížení příjmů ze 173.733 tis. Kč na 159.848 tis. 
Kč
snížení výdajů z 205.230 tis. Kč na 188.853 tis. Kč
změnu financování (snížení) ze 31.497 tis. Kč 
na 29.005 tis. Kč

III. vzala na vědomí

5.2 hospodaření města k 31.08.2018.

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



U S N E S E N Í
z 86. zasedání Rady města Staré Město, konaného 03.10.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 pronájem bytové jednotky č. 211 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní ***, na dobu určitou – od 01.11.2018 
do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc.

1.2 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 60 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti DOK STAV UH s.r.o., Hluk, Hlavní 
1013, IČ 06918867, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 55,80 
Kč/m2 a rok + příslušná sazba DPH, za účelem 
umístění 2 ks stavebních buněk a drobného sta-
vebního materiálu včetně oplocení.
 
1.3 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části nemovitosti – čás-
ti střechy a půdy v objektu č. p. 1000, nám. 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, mezi Základní školou, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, Staré Město, Komenského 1720, 
IČ 75022567, (pronajímatel) a společností Vo-
dafone Czech Republic, a. s., Praha 5, Stodůlky, 
náměstí Junkových 2808/2, IČ 25788001 (ná-
jemce), za účasti města Staré Město, Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, na dobu 
určitou od 01.10.2018 do 31.12.2031 a nájemné 
ve výši 62.000 Kč/rok s inflační doložkou + pří-
slušná sazba DPH.

1.5 ukončení nájemních smluv na nájem re-
klamní plochy na budově č. p. 1719 (tribu-
na) na pozemku p. č. st. 1641 v areálu Širůch 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnostem: 
VESNA INTERIORS, s.r.o., Veselí nad Mora-
vou, tř. Masarykova 1194, 
IČ 25536699
MEGASTRO CZ, s.r.o., St. Město, Huštěnovská 
2008, IČ 26259630 
TECHNOKLIMA UH, s.r.o., Uh. Hradiště, 
Mariánské náměstí 62, 
IČ 60729589
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, IČ 255 47 453
TRADIX UH, a.s., Staré Město, Huštěnovská 
2004, IČ 25531450
PaPP, spol. s r.o., Uh. Hradiště, Za Tratí 1154, 
IČ 002 07 608 - jedna reklamní plocha
dohodou k 14.07.2018, z důvodu nevyužívání 
plochy pro reklamu.

1.6 pacht a následné uzavření smlouvy č. PK 
67/2018 o pachtu vodohospodářského zaříze-
ní a zajištění jeho provozu mezi městem Staré 
Město (propachtovatel nebo vlastník) a Slo-
vácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, 
Sady, Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (pachtýř 
nebo provozovatel).

1.7 zřízení věcného břemene a uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Staré Město, se sídlem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (oprávněný, 
investor) na právo umístění stavby SO 311 – 
Sedimentační nádrž s ORL v km 17,56, na po-
zemku p. č. 7290/1 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, umístění a provozování se-
dimentační nádrže s ORL a jejího příslušenství 
v rámci stavby dálnice „D55, stavba 5508 Staré 
Město – Moravský Písek“.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, umís-
tění a provozování sedimentační nádrže s ORL 
a jejího příslušenství. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která byla znaleckým 
posudkem znalce Ing. Pavla Krämera, č. 2018/
VB/St.Měst-003/D55 ze dne 19.05.2018 stano-
vena v částce 10.000 Kč včetně DPH.

1.8 zřízení věcného břemene a uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Staré Město, se sídlem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, (povinný) a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 
4, Na Pankráci 56, IČ 65993390, (oprávněný, 
investor) na právo umístění stavby SO 312 – 
Sedimentační nádrž s ORL v km 17,69, na po-
zemku p. č. 7290/1 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem zřízení, umístění a provozování se-
dimentační nádrže s ORL a jejího příslušenství 
v rámci stavby dálnice „D55, stavba 5508 Staré 
Město – Moravský Písek“.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, umís-
tění a provozování sedimentační nádrže s ORL 
a jejího příslušenství 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která byla znaleckým 
posudkem znalce Ing. Pavla Krämera, č. 2018/
VB/St.Měst-001/D55 ze dne 19.05.2018 stano-
vena v částce 10.000 Kč včetně DPH.

1.9 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, U Baraňáku - zahr.osada, kab. NN“ (ka-
bel NN, kabelové pilíře, uzemnění) na pozem-
cích p. č. 5180, 233/10, 5269 a 5270/1 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění kabelu NN, kabelového pilíře 
a uzemnění. 

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

1.10 uzavření smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene včetně udělení 
souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem 
a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budě-
jovice, IČ: 25733591, na právo umístění stav-
by „St. Město, Klukova, DEPAM, kabel NN“ 
(kabelové vedení NN, uzemnění) na pozemku 
p. č. 4551/12 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN, uzem-
nění. 

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

2.1 uzavření příkazní smlouvy na služby Půdní 
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vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – výkon 
TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Radim Hubá-
ček – RAVI, Březolupy 259, 687 13 Březolupy, 
IČ 65316223 v souladu s návrhem příkazní 
smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.2 uzavření kupní smlouvy na dodávky „Mo-
dernizace učeben II. stupně ZŠ - dodávky“ 
- část 1 - IT vybavení s dodavatelem AUTO-
CONT a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopol-
ní 3322/34, 702 00 Ostrava v souladu s návr-
hem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

 uzavření kupní smlouvy na dodávky „Moder-
nizace učeben II. stupně ZŠ - interier“ - část 
2 – Výukové pomůcky s dodavatelem KDZ, 
spol. s r.o., IČ: 15526691, se sídlem Razov 1256, 
763 12 Vizovice v souladu s návrhem kupní 
smlouvy ze zadávací dokumentace.

 uzavření kupní smlouvy na dodávky „Moder-
nizace učeben II. stupně ZŠ - interier“ - část 3 – 
Nábytek s dodavatelem School Project, s.r.o., 
IČ: 29386276, se sídlem Františka Čechury 
4464/6, 708 00 Ostrava v souladu s návrhem 
kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Měs-
to 715“ z důvodu změn oproti projektové do-
kumentaci a změny ceny díla.

3.2 v souladu s ustanovením § 41 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů,  darovací smlouvu a souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku pro Hos-
pic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 
779 00 Olomouc, ve výši 5.000 Kč. 

5.1 vyřazení dlouhodobého hmotného majet-
ku města a předmětů v operativní evidenci dle 
předloženého návrhu.

5.3 rozpočtové opatření č. 7/2018. Předmětem 
rozpočtového opatření je přesun příjmů a vý-
dajů mezi schválenými rozpočtovými para-
grafy, nedochází k celkovému navýšení příjmů 
a výdajů, financování se nemění.
 
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opat-
ření č. 7:
příjmy ve výši 160.013 tis. Kč 
výdaje ve výši 192.468 tis. Kč
financování ve výši 32.455 tis. Kč

5.4 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3592/2018/
KUL ve výši 67.200 Kč z Fondu Zlínského kraje 
na realizaci projektu Velkomoravský koncert 
2018.

II. doporučila zastupitelstvu města

3.3 vydat svobodný a informovaný souhlas 

s tím, aby tradiční hody s právem ve městě Sta-
ré Město byly navrženy k zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
České republiky.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení 
učeben – výkon TDI a BOZP - veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel 
Ing. Radim Hubáček – RAVI, Březolupy 259, 
687 13 Březolupy, IČ 65316223, s nabídkovou 
cenou 370.000 Kč bez DPH, 447.700 Kč vč. 
DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Modernizace učeben II. stupně ZŠ 
- dodávky“ - část 1 - IT vybavení - veřejná 
zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném 
nadlimitním řízení. Vybraný dodavatel AU-
TOCONT a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hor-
nopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, s nabídkovou 
cenou 3.856.282 Kč bez DPH, 4.666.101,22 Kč 
vč. DPH.

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
„Modernizace učeben II. stupně ZŠ - dodávky“ 
- část 2 – Výukové pomůcky - veřejná zakázka 
na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimit-
ním řízení. Vybraný dodavatel KDZ, spol. s r.o., 
IČ: 15526691, se sídlem Razov 1256, 763 12 Vi-
zovice, s nabídkovou cenou 2.044.938 Kč bez 
DPH, 2.474.374,98 Kč vč. DPH.

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky „Modernizace učeben II. stupně ZŠ - do-
dávky“ - část 3 – Nábytek - veřejná zakázka 
na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimit-
ním řízení. Vybraný dodavatel School Project, 
s.r.o., IČ: 29386276, se sídlem Františka Čechu-
ry 4464/6, 708 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 
4.136.069,18 Kč bez DPH, 5.004.644,71 Kč vč. 
DPH.

2.3 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben – 
interier - část 1 a část 3 - nadlimitní veřejná za-
kázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení 
z důvodů, že se vyskytly důvody ekonomického 
charakteru a po zadavateli tedy nelze požado-
vat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť 
byla v obou částech veřejné zakázky podána 
jediná nabídka, přičemž její cena překročila 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (§ 
127 odst. 2, písm. d) zákona) a je v zadávacím 
řízení jediný účastník zadávacího řízení (§ 127 
odst. 2, písm. h) zákona).

IV. souhlasí

1.11 s podnájmem části pozemku p. č. 4500/11 
orná půda spolku Půjčovna lodí St. Město z.s., 

Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 04376129, 
od spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, 
Zerzavice 2173, IČ 28554396, na dobu určitou 
od 10.10.2018 do 31.12.2036, za účelem půjčo-
vání malých plavidel.

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 pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
7.740,- Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, IČ:75022567, od Yaro UH, s.r.o., Zamlýní 
88, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 29357110. Dar 
je určen na vybavení školní jídelny.
5.2 na základě žádosti Mgr. Jana Zábranské-
ho, ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola, Komenského 1720, 686 03 Staré Město, 
IČ: 75022567, s vyřazením a následným odpro-
dejem nepotřebného majetku, který bude vy-
členěn na základě plánované rekonstrukce ZŠ 
č. p. 1720 a modernizace učeben II. stupně ZŠ. 

VI. vzala na vědomí

4.1 žádost o vydání společného souhlasu dle § 
96a stavebního zákona dle zápisu.

4.2 žádost o vydání společného souhlasu dle § 
96a stavebního zákona dle zápisu.

6.1 zápis z 15. schůzky sociální komise ze dne 
17.09.2018.

VII. zrušila

1.4 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. Hra-
diště, 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 násled-
né užívání, který byl schválen na 80. zasedání 
rady města dne 18.07.2018, z důvodu výstavby 
cyklostezky městem Staré Město v této lokalitě.

VIII. uložila

1. Řediteli ZŠ Staré Město

5.2 v souladu s ustanovením § 27 odst. 8  záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v pozdějším znění, vypra-
covat kompletní seznam vyřazeného majetku 
určeného k odprodeji a zároveň seznam zájem-
ců o odkoupení či bezúplatný převod tohoto 
majetku. 
 
Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta



14

ZŠ - prvňáčci STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Stojící řada zleva:
Nicol Chaloupková, Zuzana Skřivánková, Andrea Kročilová, Viktorie Čechová, Lucie Juřenová, Nela Míšková, Thea Míšková, Julie Remešová,  
Ema Antić
Klečící řada zleva:
David Sadílek, Jakub Dvořák, Tobias Kocáb, Pavel Majerek, Jakub Juřena, Martin Říha, Lukáš Stalčík, Dominik Jež, Dominik Fiedor, Marek Banda
Třídní učitelka Mgr. Jitka Trnčáková
Asistentka pedagoga Renata Ondrašíkvá (vlevo)

Stojící řada zleva:
Adéla Hanušáková, Tereza Körberová, Nella Sofie Jurásková, Josefína Sekerová, Kristýna Přibylová, Amálie Kowalíková, Elen Balážová,  
Zuzana Rösslerová, Thea Marie Prokešová, 
Klečící řada zleva:
Jonáš Chrástek, Vlastimil Foltýnek, Kryštof Klečka, Petr Pochylý, Adam Mouček, Dominik Dufka, Matyáš Mařák, Matyáš Martin Vávra,  
Thobias Georgiu, Matěj Máca
Třídní učitelka Mgr. Barbora Jančaříková

1. A

1. B



ZŠ - prvňáčciSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Stojící řada zleva: Pamela Marovičová, Anna Marie Kotačková, Dora Kratochvílová, Zuzana Fuglíková, Adéla Blahová, Eliška Sýkorová,  
Anna Stojnovová, Kamila Psotková, Kateřina Botková, Kateřina Kubelová
Klečící řada zleva: Ondřej Bukvald, Matěj Vala, Matěj Umlauf, Jiří Foltýnek, Šimon Valenta, Tomáš Adamík, Viktor Bukvald, Michal Beránek, 
Vojtěch Stojnov, Pavel Jarotek
Nepřítomna: Alžběta Sprinzlová
Třídní učitelka Mgr. Iva Klimešová

1. C
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HUSÍ HODY A KOŠT
MLADÝCH VÍN

Město Staré Město a kulturní komise 
vás zvou na Svatomartinskou slavnost

PROGRAM:
14.30 h svatomartinské menu (objednávka 
 předem v IC) košt mladých vín
16.00 h příjezd sv. Martina na bílém koni
16.15 h žehnání svatomartinských vín 
 a pokrmů a košt svatomartinských vín
16.30 h projížďky v kočáru kolem náměstí 
 Velké Moravy
21.00 h ukončení prodeje svatomartinských
 vín a pochutin

Jezuitský sklep a polyfunkční sál kostela Sv. Ducha 
na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

11. 11. 2018
16.00 hod. 

K poslechu, zpěvu 
i tanci bude hrát

CM Bálešáci

SVATOMARTINSKÁ
SLAVNOST
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MŠ   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Jedno obyčejné pondělí, jeden docela deštivý den, jedna 
školka plná dětí, které nakukují každou chvíli z oken, jestli se 
počasí alespoň na chvíli umoudří.

 Proč?

Dnes 21. 9. 2018 se předškolní děti z ,, Beruškové“ MŠ Ras-
tislavova zúčastnily na Masarykově náměstí v Uherském Hra-
dišti akce ,,Den bez aut“. 

Tato osvětová akce má podpořit šetrnější způsob dopravy 
ve městech a tím pomáhat zlepšovat ovzduší. Na jednotlivých 
stanovištích si děti procvičily základy první pomoci, zkoušely 
chůzi mezi překážkami, povídaly si s policií o dopravních situ-
acích, poznávaly dopravní značky, plnily různé úkoly týkající 
se bezpečnosti na  silnicích. Za každý splněný úkol je čekala 
odměna. 

Děti byly spokojené s příjemně prožitým dopolednem. 
 Veronika Holčáková 

Protože dnes máme velkou zahradní slavnost - Díkůvzdá-
ní.

 Maminky napekly dobroty, děti s učitelkami se postaraly 
o  výzdobu a  program, pozváno je spousta hostí. Mimo jiné 
i představitelé radnice, kteří se přičinili o naši novou zahradu.

A  hle, vyskočili jsme z  postýlek, za  okny ustal déšť, vítr, 
všichni dorazili v pořádku, můžeme slavit.

Hlavními účinkujícími byli otec Miroslav a děti.
Opravdu slavnostně jsme poděkovali Pánu Bohu  za všech-

ny dary přírody, kterými nás obklopuje, a že teď na podzim je 
jich hojně, a samozřejmě i za zdraví, rodinu….. 

Na závěr došlo i k požehnání nové zahrady, čímž byla ofi-
ciálně otevřena dětem.

Pak už bylo slyšet jen zpěv, smích a občasné zamlaskání. To 
jak nám ty dobroty od maminek chutnaly.

Křesťanská mateřská škola  
ve Starém Městě

Děti z „Be-
ruškové“    MŠ 
se na konci září 
vydaly na  po-
lodenní výlet 
do Buchlovic.

V  zámecké 
zahradě jsme 
společně strá-
vili slunečné 
d o p o l e d n e 
plné překva-
pení. Při pro-

cházce parkem děti nacházely suchohřiby, pozorovaly zajíma-
vé stromy a keře i s jejich plody. Vnímaly změny podzimního 
listí i vůni a barvu květin, především při procházce zahradnic-

DÍKŮVZDÁNÍ V KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

DEN BEZ AUT

DĚTI Z MŠ RASTISLAVOVA SE ROZLOUČILY S LÉTEM VÝLETEM
tvím. Velkou radost dětem udělal zookoutek se zvířátky, kde 
jsme viděli i jejich krmení.

Na  závěr jsme navštívili v  areálu zámecké zahrady Zá-
chrannou stanici volně žijících živočichů. Ve stanici byla zbu-
dována trvalá expozice živočichů, zejména ptáků, která nám 
posloužila k seznámení s různými druhy zvířat pocházejících 
hlavně z naší přírody. V expozici jsou umístěni zdraví, ale také 
trvale handicapovaní živočichové, což umožňuje návštěvní-
kům stanice seznámit se z  nejčastějšími zraněními, která je 
mohou postihnout. Jedním z nejdůležitějších poslání stanice 
je záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících 
živočichů, jejich léčení, rehabilitace a příprava na jejich zpětné 
vypuštění do volné přírody.

 
Těšíme se na další výlet do přírody.

Dana Šrámková



Mladí hasiči ze Starého Města v sobotu 13. října úspěšně 
zahájili další ročník hry Plamen. Nový ročník 2018/2019 byl 
zahájen v Šumicích, kde místní sbor dobrovolných hasičů při-
pravil Závod požárnické všestrannosti, s  tratí dlouhou 2km 
a Požární útok CTIF.

Již tradičně soutěžní den zahájila kategorie starších v Závo-
du požárnické všestrannosti (ZPV). Zde na trať vybíhaly naše 
hlídky s  pořadovými čísly 11  a  18.  Na  trati zvládly všechny 
nástrahy mimo jiné např. střelbu ze vzduchovek, znalost uzlů, 
základy zdravovědy, základy topografie, překonání vodorov-
ného lana bez větších problémů. Po přepočtu výsledků s trest-
nými body a čekacími časy se první hlídka starších umístila 
na 2. místě se ztrátou pouze 5 sekund na 1. místo a druhá hlíd-
ka na 5. místě s výsledným časem 34 minut a 24 sekund.

Velmi podobná situace byla rovněž v kategorii mladších, 
kdy první hlídka družstva A  skončila na  2.  místě se ztrátou 

44 sekund na vítěze. 
První hlídka druž-
stva B se umístila 
hned za svými kole-
gy na 3. místě a dru-
há soutěžní hlídka 
družstva A se umís-

tila na 7. místě z celkem 19 přihlášených hlídek.
Po krátké obědové přestávce následovala druhá disciplína 

soutěžního dne PÚ CTIF, kterou absolvuje pouze kategorie 
starších. Zde se družstvu vrátila píle a úsilí, které věnovali tré-
ninku této disciplíny a hned prvním pokusem dosáhli nejlep-
šího soutěžního času dne 56,56 sekund a umístili se na 1. mís-
tě. Na 2. místě se umístilo družstvo z Míkovic s časem 78,28 
sekund.

Do jarní části hry Plamen tak budou nastupovat družstva 
mladších z  2.  a  3.  místa za  vítězným družstvem z  Míkovic. 
Starší družstvo z 1. místa se součtem 3 z obou disciplín násle-
dované družstvem ze Šumic (součet 4) a družstvem z Míkovic 
(součet 5).

Nyní se kolektiv mladých hasičů připravuje na  druhou 
polovinu soutěžní sezóny v  prostorách tělocvičny 2.  stupně 
ZŠ, kde si zlepšuje svou fyzickou kondici a dovednosti nejen 
v  hasičském sportu. Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 
by chtěl tímto poděkovat za  finanční podporu svým spon-
zorům městu Starému Městu, firmě BT SERVIS, firmě VTP 
Pelka s.r.o., Helen Doron – Dagmar Stodůlková, nadace Synot 
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bez nich by se 
všech dosavadních výsledků dosahovalo mnohem složitěji. 
Děkujeme za podporu.

Text a foto: SDH Staré Město

MLADÍ HASIČI ZAHÁJILI DALŠÍ SEZÓNU
Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Výstava vybraných prací soutěže Putování dějinami s Cyrilem 
a Metodějem se uskutečnila v pátek 21. 9. v 16 hodin v prosto-
rách Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Součástí vernisá-
že bylo současně vyhlášení výsledků za přítomnosti desítek žáků 
a autorů vybraných prací, kterými byli žáci druhého stupně ZŠ, 
studenti středních škol a žáci ZUŠ.

Soutěže se zúčastnilo 40 škol z  obou stran česko-sloven-
ské hranice, které dohromady poslaly 300 výtvorů. Z  takového 
množství vybrala sedmičlenná komise složená z  odborníků, ty 
nejpovedenější práce. Právě ty mohli návštěvníci vernisáže vidět 
v prostorách velkomoravského památníku.

„Výtvarná soutěž, která vybídla k zamyšlení se nad tím, kým 
byli svatí Cyril a Metoděj, je smysluplným příspěvkem k oslavám 
vzniku samostatného Československého státu. Těmto soluňským 
bratrům vděčíme za křesťanskou víru, za vzdělanost, za kulturu 
a hodnoty, které nás už před jedenácti stoletími zařadily mezi ci-

Nový klavír doputoval do staroměstské pobočky základ-
ní umělecké školy až z  dalekého Japonska přes německý 
Hamburk. Na pořízení a výběru koncertního křídla se po-
dílela celá řada lidí v čele s ředitelem pobočky ZUŠ ve Sta-
rém Městě Radimem Snopkem, ředitelem ZUŠ v Uherském 
Hradišti, pod kterou staroměstská pobočka patří, a v nepo-
slední řadě i  se starostou Josefem Bazalou, který pořízení 
klavíru za více než půl milionu korun podpořil.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: ZUŠ Staré Město

vilizované národy,“ připomenul Petr Gazdík, člen Rady Zlínské-
ho kraje pro oblast školství, který soutěži poskytl záštitu. 

Text: Aleš Korvas

ŽÁCI NA ZUŠ MAJÍ K DISPOZICI NOVÉ KONCERTNÍ KŘÍDLO

VERNISÁŽ DĚL NA TÉMA CYRILA A METODĚJE  
V PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KVĚTOSLAVA FRYŠTÁKA
Voda je život – takový je název výstavy fotografií s tématikou 

vody a života kolem ní autora Květoslava Fryštáka. Vernisáž vý-
stavy se uskutečnila ve čtvrtek 27. 9. 2018 ve Společenském sále 
pod kostelem Svatého Ducha ve Starém Městě a představila ná-
vštěvníkům 44 velkoformátových fotografií.

„Nápad uspořádat výstavu vzešel z jednání se starostou Jose-
fem Bazalou, kde jsme diskutovali na téma nedostatek vody v kra-
jině a společně hledali možnosti řešení vzniklé situace ve Starém 
Městě.  Řekli jsme si, proč neuspořádat na dané téma výstavu, aby 
si lidé uvědomili, jak moc je pro náš život voda nezbytná,“ uvedl 
autor fotografií Květoslav Fryšták. Několik desítek návštěvníků 
si přišlo prohlédnout jednak fotografie zachycující zrození řeky, 
dále fotografie málo známých míst kolem řeky Moravy, samotné 
řeky Moravy, ale i živočichů a rostlin, kteří díky vodním plochám 
v okolí řek žijí.

Vernisáž se setkala s úspěchem a z úst návštěvníků byly slyšet 
jen pochvalné komentáře k vystaveným fotografiím.

Text a foto: Aleš Korvas
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Dne 2. 10. 2018 reprezentovali SOŠ a Gymnázium ve Starém 
Městě na okresním kole přespolního běhu v Uherském Ostrohu 
Aneta Polášková ze 2. E, Jana Žufánková z 1. E, Kateřina Furiková 
z 1. E, Terezie Ohlídalová z 1. E, Irma Ceremugová z 1. E, Dorka 
Ševčíková z 1. G, Dominik Jahoda ze 4. S, Jakub Janík ze 3. H, Ma-
rek Polášek ze 3. E, David Šenkeřík ze  3. E a Michal Blaha ze 2. 
G. Obě družstva dívek i chlapců podala skvělé výkony a skončila 
první v okrese. Také v soutěži jednotlivců staroměstští vyčnívali. 
Aneta Polášková a Dominik Jahoda své závody suverénně vyhráli 
a na stupních vítězů stál i Jakub Janík.

Chlapci i  dívky postoupili  do  krajského kola přespolního 
běhu, které se konalo 4. 10. 2018 v Trnavě. Tam jela částečně po-
změněná sestava chlapců a téměř zcela nová sestava dívek –Cere-
mugová z 1. E, Zuzana Zálešáková z 1. G, Tereza Jančíková z 1. H, 
Eliška Černá z 1. H,  Dominik Jahoda ze 4. S,Jakub Janík ze 3. H, 
David Šenkeřík ze 3. E a Filip Jančík ze 3. E.

Trať byla velmi náročná s velkým převýšením a konkurence 
okresních vítězů byla silná.  Přesto byli kluci ze Starého Města 
na  bedně – na  třetím místě.  Dominik Jahoda bojoval o  prven-

Ve dnech 19. a 20. 9. 2018 se žáci SOŠ a Gymnázia Staré Měs-
to Martin Hrabec a Matěj Stavjaňa ze 3.A zúčastnili soutěžního 
klání v orbě určeného pro studenty zemědělských oborů z krajů 
Jihomoravského, Zlínského a Vysočina. Soutěžili také žáci z part-
nerských škol ze Slovenska a Rakouska. Soutěž se uskutečnila pod 
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka 
a  předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje 
Ing.  Václava Hlaváčka, CSc. Soutěž pořádala Střední odborná 
škola Znojmo. Oralo se s traktory Zetor 7711 a dvouradličnými 
jednostrannými pluhy. 

Ve středu 19. 9. 2018 po příjezdu si mohli žáci společně zatré-
novat na vytyčených pozemcích a zároveň si vylosovali soutěžní 
parcely pro páteční klání. Večer pak proběhlo slavnostní zahájení 
soutěže v Agrodomu ve Znojmě. Dále program vyplnily semináře 
a odborné přednášky pracovníků z Mendelovy univerzity a semi-
nář o dotačních programech Podpůrného a garančního rolnické-
ho a lesnického fondu (PGRLF).

Ve  čtvrtek po  snídani začala samotná soutěž slibem roz-
hodčích a  oráčů. Doprovodným programem byla také výstava 
moderní zemědělské mechanizace s  možností otestovat si tuto 

ství mezi jednotlivci. Po velkém boji skončil těsně druhý. Našim 
reprezentantům děkujeme za  zviditelnění školy a  gratulujeme 
ke skvělým výkonům.

Autor: Mgr. Olga Dziacká

techniku v praxi, předvádění vyprošťovací techniky HSZ a  také 
předvádění veteránských traktorů z Rakouska. Střední odborná 
škola byla jediným účastníkem ze Zlínského kraje. Soutěžilo cel-
kem 30 žáků. Předpokladem pro budoucí dobré hodnocení bylo 
provedení tzv. rozpichu, což je vyorání střední brázdy a její ná-
sledné zaorání ve  stanovené rovině s  požadavkem na  dodržení 
výseče pro jednotlivé soutěžní parcely. 

Oba zástupci SOŠ a Gymnázia Staré Město se se stanoveným 
úkolem vyrovnali poměrně dobře a zejména Matěj Stavjaňa si při-
pravil dobrý základ pro splnění a dodržení dalších hodnoticích 
parametrů. Těmi byly přímočarost brázd, souběžnost jízd, sklad 
odpovídající požadavkům, hloubka orby stanovená na  18 cm 
s tolerancí 2 cm v celé délce brázdy, zaorávání a vyorávání pluhu 
na hranici výseče a zapravení rostlinných zbytků. Vše bylo kla-
sifikováno bodovými srážkami. Hodnotící sbor rozhodčích byl 
velmi důsledný a pečlivě vyhodnocoval všechny stanovené para-
metry. Rozhodujícím faktorem je zde na rozdíl od soutěží v jízdě 
zručnosti provedení, nikoliv čas. Vše je otázkou přesnosti a pre-
ciznosti. Pohledem na jednotlivé soutěžní parcely byly mezi sou-
těžícími jen nepatrné rozdíly a obtížný úkol poroty rozhodnout 
nakonec vyústil ve vyhlášení výsledků, pro nás velmi příjemných. 
Vítězem se stal Pavel Vymazal ze SŠ a ZŠ Tišnov. Na druhém mís-
tě skončil Martin Hrabec ze SOŠ a Gymnázia Staré Město. Toto 
umístnění podtrhl ještě  desátým místem Matěj Stavjaňa, které-
ho po dobrém rozjezdu trošku poškodilo necitlivé manipulování 
s nastavením pluhu, které provedl před ním jedoucí soutěžící. 

Staroměstští kluci tvořili během celé soutěže velmi kamarád-
skou a navzájem si fandící dvojici a svým výsledkem dokázali, že 
SOŠ a  Gymnázium Staré Město je schopna ve  stávajících pod-
mínkách i nadále připravovat odborníky pro zemědělskou oblast 
a jejich výsledek je po historickém vítězství žáka Andreje Černaje 
v  celostátní soutěži studentů oboru agropodnikání v  roce 2015 
dalším výrazným úspěchem této školy. 

Autor: Mgr. Radislav Dolina

STAROMĚSTŠTÍ ŽÁCI VÍTĚZILI V PŘESPOLNÍM BĚHU

STŘÍBRNÝM ORÁČEM SE STAL MARTIN HRABEC ZE SOŠ 
A GYMNÁZIA VE STARÉM MĚSTĚ
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Parlez- vous français? Oui? C´est super! Tento před vámi ležící 
text by se měl vlastně nést ve  francouzském duchu a  stylu à la 
française, neboť jinak tomu nebylo ani po celou dobu našeho mír-
ně dobrodružného výjezdu do partnerského města Séés ve Fran-
cii, kde se jeho účastníci - studenti Gymnázia ve Starém Městě 
- bez znalosti francouzštiny opravdu neobešli! Spolupráce s míst-
ním Lycéé agricole trvá již několik let, vzájemné návštěvy však, 
i s ohledem ke vzdálenosti obou měst, nejsou tak časté. O to víc 
jsme se na tento výměnný pobyt těšili a přípravy pod taktovkou 
Mgr. Chovancové byly vraiment spécifique! Už jen samotná ces-
ta ze Starého Města do Prahy (zpoždění vlaku téměř 60 minut), 
odtud dále á Paris (zpoždění dálkového spoje při ranní zácpě v Pa-
říži), kde jsme s velkým štěstím stihli přípoj do Caen a následný 
transport do Sees, nesly prvky dobrodružství.
Po příjezdu ke škole nás naši hostitelé vzali na oběd do školní jí-
delny, kde v tu chvíli obědvalo či stálo ve frontě snad všech 400 
žáků místního gymnázia, kteří na nás s úžasem hleděli. Zřejmě 
nebylo divu, poněvadž po 24 hodinách strávených na cestě jsme 
vypadali opravdu poměrně pas standart….
L´après-midi bylo okamžikem pro seznámení s našimi correspon-
dents. Těmi se stali studenti nástavbového studia DATR (Dévélo-
pement, animation de territoir ruraux), kteří se na své nové přá-
tele velmi těšili. První konfrontace avec le français tedy započala 
záhy po příjezdu. Po seznámení a vzájem-
ném představení následovala návštěva na-
šich žáků ve výuce. Absolvování hodiny de 
matématiques byla dobrým základem pro 
další pobyt.
Ubytování pro první noc bylo pro všechny 
připraveno na internátě. Velmi přísná pra-
vidla a režim nám tudíž ihned odseparova-
la mužské účastníky zájezdu do  chlapec-
kých pater budovy. Dámská část výpravy 
sdílela pokoje na dívčím patře. 
Následujícího rána čekala všechny účast-
níky velká výzva v podobě prezentací před 
studenty obou ročníku DATR, které se 
účastnilo i vedení školy a další pedagogové. 
Celá akce se odehrávala a  l´amphitheatre 
místní školy a nutno uznat, že pro nikoho 
z  prezentujících nebyla tato událost nijak 

snadná. Vystoupit před tak četné francouz-
ské publikum a odprezentovat francouzsky 
informace o České republice, našem městě 
a naší škole, bylo pro žáky zajímavým úko-
lem. Při zvážení skutečnosti, že se někteří 
ze zúčastněných učí francouzštinu pouhý 
rok, musíme před všemi hluboce smek-
nout! Prezentace se vydařily na výbornou! 
Châpeau!
Víkend prožili žáci v hostitelských rodinách 
na méně i více vzdálených místech. Při po-
bytu ve Francii je třeba mít stále na mysli, 
že Francouz mluví pouze francouzsky. 
Domněnky, že bychom se mohli v  kritic-
kých situacích spolehnout na  angličtinu, 
zde zásadně pozbývají platnosti. A tak jsme 
si pondělí po  návratu z  rodin zpříjemnili 
neopakovatelnými víkendovými zážitky.
Kromě poznávací procházky po městě Sees, 
nás čekal výjezd na Pláže vylodění spojen-
ců v Normandii (6. 6. 1944), návštěva zám-

ku Château Carrouge či exkurze v Parc national de Normandie. 
Završením návštěvy bylo přijetí na  radnici, kde nás pozdravil 
monsieur le maire pan Houssemaine a závěrečná společná večeře 
v salon séparé místní školní jídelny.
Ráno v  den odjezdu bylo krušné. Mnozí se neubránili slzám...
Slova díků a výměny kontaktů ale dávaly tušit, že další část vý-
měnného pobytu bude jistě stejně tak skvělá, jako ta prvá a že se 
na naše nově poznané kamarády už všichni těšíme. 
Cestou zpět jsme nemohli nenavštívit Paris et ses monuments 
a po extrémně náročné cestě (48 hodin) jsme se zcela vyčerpáni, 
ale plni dojmů navrátili domů.
Francouzské přátele u nás na gymnáziu přivítáme koncem měsíce 
května 2019. Studenti se mohou těšit nejen na setkání s originál 
Francouzi a šarmantními Francouzkami, ale rovněž na mluvenou 
francouzštinu, zajímavý program a plno strhujících okamžiků à 
la française. A zejména pak na speciální den de la Francophonie, 
který bude tentokrát opravdu víc francouzský, než Francouz sám!
Děkujeme všem účastníkům za  skvělou atmosféru a  těšíme se 
na další milou spolupráci!
Merci à tous et à toutes!
Za sekci Francouzského jazyka

Text a foto: Helena Hlavačková

VIVE LA FRANCE!

22





Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

24

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 850 ks.

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 12. 11. 2018. 

 Příští noviny vyjdou 30.11. 2018.

POZVÁNKA NA ZVĚŘINOVÉ HODY 
v Jídelně za Radnicí 

ve dnech: 
pátek 23. 11. 2018 od 17 do 22 hodin 

a v sobotu 24. 11. 2018 od 11 do 22 hodin. 
Rezervace na telefon 605 126 710.

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Sobota 10. listopadu
DOCTOR‘S BAND
host: FELIX – ex INVENCE
Začátek 20.00 hodin

15. listopadu
EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival outdoorových filmů
Začátek 17.30 hodin

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

Pondělí 5. listopadu
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ STARÉ MĚSTO
Začátek vernisáže v 17.00 hodin, Jezuitský sklep

Neděle 11. listopadu
SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
Husí hody a košt mladých vín
Začátek 16.00 hod., Jezuitský sklep

Středa 14. listopadu
RYBA VE ČTYŘECH
uvádí DS Čapek Uherské Hradiště
režie Stanislav Nemrava
Jezuitský sklep, začátek 19.30 hodin

Středa 21. listopadu
JAK PROJET EVROPU ZA PÁR KAČEK?
Přednáší Slávek Král
Jezuitský sklep, začátek 19.00 hodin

Středa 28. listopadu
CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE
V NOVODOBÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH
Mezinárodní vědecká konference
Jezuitský sklep

V pondělí 15. října 2018 nečekaně zemřel 
pan František Hájek, vášnivý sběratel historic-
kého chalupnického nářadí, pomůcek a zaří-
zení, několikanásobný vítěz na koštu slovác-
kých pálenek v kategorii „meruňkovica“. 
Nikdy nezapomenou přátelé z klubu MA-
DIS. 

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a s vel-
kou láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 22. listopadu 2018 vzpomeneme smut-
né desáté výročí úmrtí Ing. Miroslava Březi-
ny.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
Všem děkuje rodina.

Dne 19. listopadu uplyne již 10 let od nečeka-
ného odchodu Františka Šopíka.  Na největší 
personu v historii staroměstského volejbalu 
i na jeho životní krédo „Život je krásný“  stá-
le nezapomínají volejbaloví přátelé. S hlubo-
kou láskou vzpomíná dcera Eva.

BLAHOPŘÁNÍ
Není každému dáno do vínku dožít se 
v dobré kondici krásných 95 let.
2. listopadu oslaví toto životní jubileum 
paní Hedvika Malinková, rodačka ze Staré-
ho Města.
Prožila tady většinu svého života. A i když 
v současné době žije v Domově pro seniory 

v Uherském Hradišti, pořád je srdíčkem Staroměšťanka. 
Rádi se připojujeme k dalším gratulantům a přejeme Ti, teto, 
do dalších let pevné zdraví, pohodu a úsměv na tváři. 
Neteře Dana a Milada a synovec Zdeněk.

✔ 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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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

SALON SOFIA,  
MONIKA MAZUROVÁ TEL.725760905 

Používám 
nejnovější 
metody a 
techniky v 

oblasti 
kosmetiky 

a 
nehtového 
designu. 

 Permanentní 
make-up rtů a 
víček a 
permanentní 
make-up obočí 
nejmodernější 
metodou 
vláskování a 
metodou 
pudrovou.  

Provádím ošetření pleti : masáže, čistění a depilace. 

Ošetření pleti 
galvanickou 
žehličkou s 
hloubkovým 
zapracováním 
kyseliny 
hyaluronové 
do pokožky.  

Prodlužování 
řas metodou 
řasa na řasu, 
botox a 
lifting řas. 

Možnost 
zakoupení 
dárkových 
poukazů. 

V moderním a 
příjemném prostředí 
poskytuji profesionální 
služby. 

Mluvit německy, poznat nová místa a  města, navázat 
nová přátelství, zorientovat se v  cizojazyčném prostředí, 
prezentovat sebe a  naši školu a  ještě mnohem víc nabízí 
výměnný pobyt, který je každoročně organizován sekcí ně-
meckého jazyka. Akce je pořádána každoročně a je rozděle-
na do dvou částí – jarní návštěva německých studentů u nás 
a podzimní výjezd našich studentů do Německa.

V  letošním roce se výměnného pobytu zúčastnili žáci 
2. a 3. ročníku Gymnázia Staré Město. Výměnný pobyt pro 
žáky připravily Mgr. Kohoutová a Mgr. Hlavačková. Cesta 
do Tönisvortu a zpět byla realizována autobusy společnos-
ti Student Agency. Po příjezdu k partnerskému gymnáziu 
pro nás bylo připraveno velmi milé uvítání. Před budovou 
na náš čekali naši němečtí kamarádi s českou vlajkou a po-
sterem s nápisem v češtině. Po uvítání panem ředitelem byli 
žáci rozděleni do hostitelských rodin ke svým německým 
kamarádům, s nimiž se znali z jejich jarní návštěvy u nás.

Následujícího dne čekala naše žáky návštěva ve výuce, 
při níž mohli zjistit, jak funguje německé gymnázium, jak 
probíhá výuka, ale třeba také to, jakým způsobem jsou ně-
mečtí žáci hodnoceni a jak velká váha je přikládána aktivitě 
ve výuce. V odpoledních hodinách přijal celou naši výpra-

vu na místní radnici starosta města Tönisvorst pan Thomas 
Gossen.

I  další dny našeho pobytu měly poznávací ráz. Podle 
programu, který pro nás připravila německá strana, jsme 
měli možnost navštívit města Köln am Rhein, Bonn a Aa-
chen. V každém z uvedených míst jsme podnikli podnětné 
a obohacující exkurze. Cesta byla vždy realizována místní 
MHD a vlaky, což rovněž podtrhlo výjimečnost tohoto vý-
měnného pobytu. 

Víkendový program byl zcela v  režii hostitelských ro-
din. A tak se naši žáci, i navzdory nevlídnému počasí, které 
o tomto víkendu panovalo, podívali na další zajímavá mís-
ta a poznali nejen blízké, ale i vzdálenější okolí města Tö-
nisvorst.

Výměnný pobyt proběhl ve  velmi příjemné atmosféře. 
Pro všechny zájemce a milovníky němčiny máme dobrou 
zprávu – v příštím roce se můžete těšit na další díl tohoto 
seriálu! Jsme velmi potěšeni, že se výměnný pobyt těší neu-
stále tak velkému zájmu ze stran studentů a všem děkujeme 
za výbornou reprezentaci školy.

Za sekci německého jazyka
Text: Helena Hlavačková

VÝMĚNNÝ POBYT NĚMECKO 2018

SOŠG
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Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY

SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně setkávají společenství různého za-
měření a věkových kategorií. Dá se říct, že každý si zde najde své 
místo, protože je jich opravdu hodně. Postupně zde budete s nimi 
seznamováni. 

SCHOLIČKA
Scholička, jakou ji známe teď, zpívá asi od roku 2009. Tvoříme 

společenství malých, ale i větších, kteří pravidelně doprovázejí zpě-
vem nedělní mše pro rodiny s dětmi v kostele Sv. Ducha. 

Ale jak už to tak bývá, na začátku to bylo úplně jinak. Nejdří-
ve tvořila scholu čtyři děvčata, poté se jich pár dalších přidalo a už 
byla skupinka asi deseti lidí. Postupem času nás začalo přibývat více 
a v dnešní době je nás okolo 25 lidiček.

Jak už jsem na začátku zmínila, naši Scholičku tvoří převážně 
menší děti, proto také název Scholička. Mezi našimi členy jsou i ta-
koví, kteří neumí ještě ani číst, a o to krásnější je vidět je, jak se sna-
ží a všechny písničky, které zpíváme, umí poctivě nazpaměť. I já si 
pamatuji, jak jsem se ve školce učila texty všech písniček nazpaměť, 
abych je uměla, a kolik práce za tím bylo, než jsem si to všechno za-
pamatovala. Druhou část tvoří tzv. „ostřílení borci“, kteří se snaží po-
máhat těm mladším a jsou jim, dle mého názoru, i velkým vzorem. 
Ale bez hudebního doprovodu by nám to určitě moc nešlo. Tohoto 
nelehkého úkolu se ujalo několik tatínků, kteří dodávají našemu sna-
žení ten správný rytmus. 

Scholička ale není jen o tom, že se jednou za týden sejdeme, na-

cvičíme písničku a odezpíváme. Takhle by to asi moc dlouho ne-
fungovalo. Snažíme se, aby všichni, kteří jsou její součástí, se tu cítili 
dobře. Aby našli další, kteří mají stejnou zálibu v hudbě, a utvářeli 
tak partu mladých lidí, která ráda tráví čas společně i mimo pravi-
delné zkoušky. 

Pokud mohu z mého pohledu soudit, tak se nám tento záměr daří 
úspěšně naplňovat. Nejenže zpíváme při každé nedělní mši svaté, ale 
scházíme se i při jiných akcích. Například se pravidelně účastníme 
přehlídek schol, které se konají v Luhačovicích a ve Zlíně. Také jsme 
zpívali v Boršicích, v Uherském Hradišti, na Velehradě a ve Slavičí-
ně. A to není zdaleka všechno.

Minulý rok se nám naskytla obrovská příležitost. Měli jsme 
možnost zazpívat si na již pravidelně pořádaném Velkomoravském 
koncertě s Jiřím Pavlicou a Václavem Neckářem. Pro nás všechny to 
byla neskutečná zkušenost, za kterou jsme nesmírně vděční. Tento 
rok jsme mohli obohatit našim vystoupením výstavu fotografií „Být 
na blízku“, která probíhala na Velehradě při Dnech lidí dobré vůle. 

Kromě hudebních aktivit se snažíme budovat vztahy mezi námi 
například sportem. Scházíme se pravidelně v tělocvičně, kde si za-
hrajeme různé míčové hry a děláme zde spoustu dalších věcí, které 
nás zrovna napadnou, neboť zábava je také důležitá.

Scholička je jednoduše parta mladých šikovných lidí, kteří chválí 
Boha darem, který nám dal, a tím darem je hudba, i proto se naším 
společným motem stala slova jedné písně: „Ať letí píseň do mraků, 
vždyť žijeme život zázraků.“ 

Text: Ludmila Gieslová

„DUŠIČKOVÝ“ TÝDEN

V pátek 2. 11. 2018 bude v kostele sv. Michaela v 18:00 hodin 
sloužena mše svatá Za všechny zemřelé. Po ní půjdeme průvodem 
k obřadní síni, kde proběhne Pobožnost za zemřelé.

V sobotu 3. 11. 2018 v kostele sv. Michaela v 7:00 hodin – mše 
svatá za zemřelé kněze, kteří pocházejí z naší farnosti a kteří působili 
v naší farnosti. V 18:00 hodin mše sv. opět v kostele sv. Michaela.

V neděli  4. 11. 2018 v kostele sv. Michaela v 7:00 hodin a v kostele 
Svatého Ducha v 10:00 hodin.

Až do čtvrtka 8. 11. 2018budou bohoslužby v kostele sv. Michaela
Od pátku 9. 11. 2018 budou probíhat všechny bohoslužby v kos-

tele Svatého Ducha (z důvodu topné sezony).
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Jak se již stává tradicí, první říjnová sobota byla v Jezuitském 
sklepě věnována vínu, členové Klubu přátel vína tam totiž připra-
vili v pořadí čtvrtý Staroměstský den vína.

Od rána byl sklep otevřen pro účastníky akce Na kole vino-
hrady při symbolickém podzimním uzavírání cyklostezek. Je-
zuitský sklep je průsečíkem několika cyklo i pěších tras a  letos 
i díky krásnému počasí dorazilo rekordní počet účastníků, kteří 
ochutnali vína členů staroměstského spolku vinařů, prohlédli si 
Jezuitský sklep i  s odborným výkladem o  jeho minulosti, který 
fundovaně připojil pan Radoslav Malina a nenechali si ujít vy-
hlídku z kostelní věže. 

V pět hodin se pak sklep začal plnit návštěvníky večerní části 
Staroměstského dne vína. Členové spolku jako vždy pozvali také 
všechny staroměstské vinaře, kteří přispěli vzorky do přichysta-
ného volného koštu. Letošní rok se podařilo shromáždit rekord-
ních 93 staroměstských vzorků, což svědčí o vzestupu vinařství 
ve Starém Městě. Sklep se rychle plnil a po úvodní skleničce se již 
všichni těšili na řízenou degustaci vinařství Skalák z Ježova. Toto 

Dobrovolnice Maltézské pomoci pomáhají v  Domově pro 
osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě

Maltézská pomoc, o.p.s. je nestátní nezisková organizace za-
jišťující péči o druhé v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Byla 
založena českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Mal-
tézských rytířů. Poskytuje sociální služby podle zákona o  soci-
álních službách a zároveň realizuje akreditované dobrovolnické 
programy a další aktivity humanitárního charakteru. Svá centra 
má jak na Moravě, tak v Čechách.

Centrum Maltézské pomoci v  Uh. Hradišti nabízí celkem 
čtyři dobrovolnické programy a jednu sociální službu pro rodiny 
s  dětmi. V  programu s  názvem Pomoc osamoceným seniorům 
a osobám se zdravotním postižením jsou už více než deset let za-
pojeny dvě obyvatelky Starého Města. Obě ve svém volném čase 
pravidelně navštěvují Domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Hlavní náplní jejich činnosti je psychosociální aktivizace 
tamních klientů zahrnující společné vycházky, povídání, hraní 
společenských her, podporu jejich schopností a dovedností apod. 
Dobrovolnice aktivně spolupracují s  ošetřujícím personálem 
zařízení sociálních služeb, navštěvují supervize pořádané Mal-
tézskou pomocí a  také mají příležitost ke  vzdělávacím kurzům 
rozšiřujícím jejich znalosti v  péči o  zdravotně postižené. Obě 
ženy vnímají dobrovolnickou činnost jako plnohodnotné napl-

vinařství bylo vybráno na základě jeho vynikajících výsledků při 
staroměstském koštu vín.

Vinařství představil somelier Pavel Krakovič, který poutavou 
i  odlehčenou formou prezentoval 11  přichystaných degustač-
ních vzorků, za což mu byl odměnou potlesk zaplněného sklepa. 
O tom, že vína tohoto vinařství ve Starém Městě chutnala, svědčí 
i následný prodej mnoha desítek lahví, který členové spolku zajis-
tili. Pro odborníky v řadách návštěvníků byla v katalogu  připra-
vena kompletní analytika podávaných vín.

Po ukončení řízené degustace se návštěvníci vrátili k degusta-
ci staroměstských vín.

Ke  koštování jako vždy skvěle hrála CM Jaroslava Čecha, 
a protože při sklence dobrého vína čas rychle běží, poslední spo-
kojení návštěvníci odcházeli až po půlnoci, myšlenku celého dne 
zasvěcenému vínu se tedy podařilo beze zbytku naplnit.

„Jsme rádi, že i  v  silné konkurenci ostatních kulturních 
akcí, na  které byl první říjnový víkend velmi bohatý, si k  nám 
návštěvníci cestu našli, motivuje nás to při přípravě dalšího 
ročníku. Určitě by také nebylo možné akci uspořádat bez vý-
razné podpory města Staré Město, velice si vážíme a  děkuje-
me všem místním vinařům za  poskytnutá vína, jsme rádi, že 
si akci vzali za  svou a  pravidelně ji vzorky obesílají. Jménem 
všech členů našeho vinařského spolku chci také poděkovat na-
šim pomocníkům, brigádníkům a  rodinným příslušníkům, 
kteří nám akci pomáhají uspořádat. Patří se poděkovat i  MIC 
Uherské Hradiště, jako pořadateli akce Na  kole vinohrady. 
Milovníky vína bych rád v předstihu pozval na 11. května 2019 
na jubilejní desátý Staroměstský košt vína, návštěvníky bude če-
kat řada výročních bonusů,“ uzavírá Dalimil Vrána z pořádající-
ho Spolku přátel vína.

Text: Dalimil Vrána, Foto: Aleš Korvas

nění svého volného času. Dalšími programy jsou: Sociálně aktivi-
zační program pro děti, mládež a podporu rodiny, kde se mohou 
dobrovolníci zapojit do doučování v sociálně slabých rodinách, 
nebo se stát parťákem dítěti, jemuž sociální situace rodičů neu-
možňuje adekvátní volnočasový program. Dále je možnost zapo-
jit se do programů: Pomoc osobám se zdravotním postižením při 
jednorázových akcích během Mezinárodního setkání vozíčkářů 
na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a Pomoc pečujícím při 
hlídání nemocných a zdravotně postižených. 

Dobrovolnictví je činnost vykonávaná na  základě vlastního 
rozhodnutí bezúplatně poskytnout druhému člověku, který je ur-
čitým způsobem znevýhodněn (zdravotní či mentální postižení, 
špatná sociální situace rodiny) 
svůj čas a energii. Ze zkušenos-
tí však vyplývá, že dobrovolníci 
často neodcházejí s  prázdnou 
a neodnášejí si jen dobrý pocit, 
ale také nové zážitky, zkušenos-
ti, nová přátelství, ale i  cennou 
praxi do budoucna. 

Mgr. Štěpánka Malinová, DiS.
Koordinátorka dobrovolníků

STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

MALTÉZSKÁ POMOC
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SETKÁNÍ 70-TNÍKŮ NA RADNICI

SETKÁNÍ 80-TNÍKŮ NA RADNICI



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZÁŘÍ 2018

Jména dětí, zprava, od okna, skupina ve 13:00 hodin:
Martin Močička, Marek Ingr, Břetislav Mach, Ema Elizabeth Matejkovičová, Veronika Horká, Aneta Císařová

Jména dětí, zprava, od okna, skupina ve 13:30 hodin:
Lada Vavrušková, Karolína Novotná, Štěpán Vlašic, Ela Vavřiníková, Kristína Kiliánová.


