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Téměř tři stovky návštěvníků si nenechaly ujít příležitost na-
vštívit ples města, který organizovala Kulturní komise Městského 
úřadu ve Starém Městě. Ples stejně jako vloni a předešlých roční-
cích zahájil úderem dvacáté hodiny domácí amatérský Taneční 
klub Tweet ze Starého Města vystoupením „Od Rockyho po ko-
záčka“ . Po té se již ujali slova starosta Josef Bazala a místosta-
rosta Martin Zábranský. Ti společně přivítali všechny přítomné 
a po krátkém přípitku zatančili se svými manželkami valčíkové 
sólo. Potom už se ples rozjel i pro všechny návštěvníky a ti zaplni-
li taneční parket divadelního sálu, kde hrála skupina Flash Dance.

Zkrátka nepřišli ani milovníci tvrdší hudby. Ve sportovním 
sále bývalé sokolovny hrála staroměstská bigbítová skupina Sory, 
která nechala sedět jen málokoho. Místní Cimbálová muzika 
Bálešáci zase přilákala milovníky folkloru do společenského sa-
lonku, kde byla také připravena degustace vín Vinných sklepů 
Skalák.

„Letos jsme pro návštěvníky městského plesu opět připravi-
li bohatý raut, který byl již zahrnutý v ceně vstupenky. Myslím, 
že tato novinka, kterou jsme poprvé vyzkoušeli před třemi lety, 
se ujala a lidem se líbí. Počítáme s ní proto i v následujících roč-

PLES MĚSTA STARÉ MĚSTO ZAPLNIL PROSTORY
SPOLEČENSKO KULTURNÍHO CENTRA

nících. Chci vyjádřit velké po-
děkování všem sponzorům, díky 
kterým můžeme ples tak reprezen-
tativně pořádat,“ uvedl mimo jiné 
starosta Josef Bazala. 

Městský ples je také proslu-
lý bohatou tombolou, letos bylo 
pro bezmála 380 návštěvníků při-
praveno 298 cen. V tombole byly 
nejen dárkové koše, ale například 
i hlavní cena, zájezd v hodnotě de-
set tisíc korun, lednice nebo hor-
ská kola.

„Myslím si, že ples Starého 
Města je mezi lidmi oblíbený,  
každý návštěvník si přijde na své, 
ať už se jedná o milovníky spo-
lečenských tanců, folkloru nebo 
milovníky bigbítu. Jsem rád, že 
podle reakcí návštěvníků plesu se 
podařilo uspokojit všechny jejich 
potřeby i letos,“ doplnil předseda 
Kulturní komise, místostarosta 

Martin Zábranský.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení staroměstského Folklor-

ního souboru Dolina hodinu před půlnocí. „Doliňáci“ opět do-
kázali, že na poli folkloru jsou právem zařazováni mezi nejlepší 
soubory v regionu.

Text a a foto: Aleš Korvas



Pokuty od státní policie, nedodržování zákona 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozděj-
ších předpisů a v mnoha případech blokování průjezdu větších 
vozidel. To byly hlavní důvody, proč se vedení radnice rozhod-
lo po konzultaci s dotčenými odborníky pro návrh na „zjed-
nosměrnění“ některých ulic ve Starém Městě. Nebývá výjimkou, 
že například při svozu komunálního odpadu musí pracovníci 
technických služeb budit v brzkých ranních hodinách obyvatele 
domů, aby si přeparkovali auto, protože nemohou projet. 

Jako první čeká úprava směru jízdy ulici Za Radnicí. O chysta-
ném plánu již informovalo vedení města obyvatele dotčených ulic 
při jednání, které se uskutečnilo ve středu 31. ledna 2018 v 15:30 
hodin na radnici.

„Máme záměr vytvořit jednosměrné ulice ve více částech Sta-
rého Města. Hlavním důvodem pro chystanou změnu dopravy je 
fakt, že v případě parkování v obousměrné ulici se stává, že do-
pravní policie uděluje pokuty až ve výši 500,- Kč. Na tuto skuteč-
nost si poté občané stěžují a žádají řešení. Podle zákona totiž musí 
zůstat v ulici s obousměrným provozem vozovka široká nejméně 
6 metrů. Toto není možné v zastavěných oblastech v našem měs-
tě zajistit,“ objasňuje starosta Josef Bazala. Při parkování v jed-

Vážení spoluobčané, 

předkládám Vám střednědobý výhled rozpočtu města na ob-
dobí 2019 – 2021, které schválilo zastupitelstvo města v prosinci 
minulého roku. Tento výhled je samozřejmě závislý na naplňo-
vání daňových příjmů, hospodaření města a příjmů z dotačních 
prostředků Evropské unie nebo z národních zdrojů. Cílem plá-
nu je popsat potřeby obyvatel, zajistit udržitelnost růstu životní 
úrovně včetně modernizace svěřeného majetku města. Středně-

nosměrné ulici, musí zůstat prostor na projetí široký minimálně 
tři metry. To by už podle starosty splňovalo podmínky zákona.

Výše uvedená ulice jsou pouze první vlaštovkou z plánovaných 
ulic v lokalitách Na Špitálkách a Novém Světě. „Vše bude záležet 
na reakci spoluobčanů, zda toto řešení přijmou. Jsme připraveni 
s nimi o tomto návrhu diskutovat,“ uvedl starosta Josef Bazala. 

Text: Aleš Korvas
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STARÉ MĚSTO PŘIPRAVUJE JEDNOSMĚRNÉ ULICE

dobý výhled města slouží i jako významný ukazatel při investo-
vání ve víceletém období, kdy se investice prolínají z jednoho 
roku na druhý a to především z důvodu zabezpečení kontinuity 
financování. Rada města a zastupitelé tak popsali příjmy a výdaje, 
které nás čekají v krátkém časovém období. Jistě jsme některé věci 
opomněli, na druhou stranu se k vám dostává informace o tom, 
co bychom chtěli ve Starém Městě změnit nebo vylepšit. Středně-
dobý výhled je jistě odvážný a smělý, ale tak to má být.

Josef Bazala
starosta

Základní škola ve Starém Městě hledá 
dlouhodobý zástup na pozici  

uklízečky a pomocné síly do kuchyně.  

 

Zájemci se mohou hlásit na ředitelství školy 
Komenského 1720. 

702 278 873   zsstmesto@zsstmesto.cz 

Zdroj mapy: Maps.google.com
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                                      Střednědobý výhled rozpočtu
         Města Staré Město na období 2019 ─ 2021

         IČ: 00567884                                                                                                                                                                                                     DIČ: CZ00567884

PŘÍJMY v tis. Kč
2019 2020 2021

Třída 1 Daňové příjmy * 113 000 115 000 115 000 
Třída 2 Nedaňové příjmy 15 500 15 500 16 000 
Třída 3 Kapitálové příjmy **

- prodej pozemků 1 500 500 16 300 
Třída 4 Přijaté transfery 47 100 50 850 58 900 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 300 6 350 6 400 
- investiční přijaté transfery:
 Revitalizace ulice Hradišťská-sever 0 1 500 500 
 Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice 2 200 0 0 
 Parkovací dům 10 000 40 000 
 Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 15 000 5 000 0 
 Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000 0 5 000 0 
 Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov 0 0 2 000 
 Modernizace učeben II. stupně ZŠ č.p.1720 18 000 8 000 
 Zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa 500 0 0 
 Úpravy dvorů ZŠ 0 0 5 000 
 Oprava kaple sv. Jana Křtitele 0 1 000 0 
 Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015 3 600 0 0 
 Rekonstrukce kotelny DPS č.p.2015 1 500 0 0 
 Vzdělávací a volnočasové centrum (knihovna, SVČ, školní družina) 0 5 000 5 000 
 Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících 0 9 000 0 

Ʃ PŘÍJMY 177 100 181 850 206 200 

VÝDAJE v tis. Kč
2019 2020 2021

Třída 5 Běžné výdaje 87 200 87 800 88 000 
Třída 6 Kapitálové výdaje 94 200 104 000 129 500 
DOPRAVA 2 700 31 000 49 000 

Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice 2 700 0 0 
Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 0 0 0 
Revitalizace ulice Tyršova 0 4 000 0 
Revitalizace ulice Hradišťská - sever 0 8 000 4 000 
Revitalizace ulice Velehradská 0 3 000 0 
Osvětlení cyklostezky Staré Město - Zlechov 0 1 000 0 
Parkovací dům 0 15 000 45 000 

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ 57 500 32 000 32 000 
Rekonstrukce vnitřních částí základní školy č.p.1720 (ZTI, ÚT) 3 000 3 000 0 
Modernizace učeben II. stupně ZŠ č.p.1720 29 000 0 0 
Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 (zřízení nových učeben) 24 000 0 0 
Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000 0 14 000 0 
Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov 0 0 5 000 
Zahrada MŠ Rastislavova - 2. etapa 1 500 0 0 
Úpravy dvorů základních škol č.p. 715 a č.p. 1000 0 0 7 000 
Vzdělávací a volnočasové centrum (knihovna, SVČ, školní družina) 0 15 000 20 000 

KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0 2 000 0 
Oprava kaple sv. Jana Křtitele 0 2 000 0 

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0 5 000 15 000 
Rekonstrukce bazénu na koupališti 0 5 000 15 000 

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 33 700 23 700 33 200 
Příspěvky na patrovou výstavbu (ZÁSADY č. Z 01/2012) 200 200 200 
Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015 18 000 0 0 
Rekonstrukce kotelny DPS č.p. 2015 3 000 0 0 
Revitalizace zpevněných ploch Úprkova 1 500 0 0 
Zpevněné plochy Finská čtvrť 1 000 0 0 
Úprava veřejných ploch náměstí Velké Moravy - 1. etapa 0 3 000 3 000 
Zpevněné plochy Altéře (parkoviště) 4 000 0 0 
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 1. etapa (komunikace) 0 6 000 0 
Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 2. etapa 0 0 10 000 
Projekty 1 500 1 500 1 500 
Pozemky 500 500 500 
Veřejné osvětlení Hradišťská 4 000 0 0 
Veřejné osvětlení Brněnská 0 7 500 0 
Veřejné osvětlení Huštěnovská 0 0 3 000 
Rekonstrukce domu č.p.14 *** (demolice a výstavba nového objektu) 0 0 5 000 
Palánek - přestavba 0 5 000 10 000 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 
0 0 0 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0 10 000 0 
Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících 0 10 000 0 
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Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov 0 0 5 000 
Zahrada MŠ Rastislavova - 2. etapa 1 500 0 0 
Úpravy dvorů základních škol č.p. 715 a č.p. 1000 0 0 7 000 
Vzdělávací a volnočasové centrum (knihovna, SVČ, školní družina) 0 15 000 20 000 

KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0 2 000 0 
Oprava kaple sv. Jana Křtitele 0 2 000 0 

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0 5 000 15 000 
Rekonstrukce bazénu na koupališti 0 5 000 15 000 

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 33 700 23 700 33 200 
Příspěvky na patrovou výstavbu (ZÁSADY č. Z 01/2012) 200 200 200 
Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015 18 000 0 0 
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Revitalizace zpevněných ploch Úprkova 1 500 0 0 
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Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 2. etapa 0 0 10 000 
Projekty 1 500 1 500 1 500 
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Veřejné osvětlení Hradišťská 4 000 0 0 
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VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 300 300 300 
Činnost místní správy 300 300 300 
(nákup DHM, stavební úpravy radnice)

Ʃ VÝDAJE 181 400 191 800 217 500 

SALDO P - V -4 300 -9 950 -11 300 

Třída 8 Financování 2019 2020 2021
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 7 069 6 920 6 668 
- splátky úvěrů -7 769 -6 970 -5 368 
- čerpání nového úvěru 5 000 10 000 10 000 

Ʃ FINANCOVÁNÍ 4 300 9 950 11 300 
Legenda:
* … Vývoj struktury daňových příjmů je progresívní, je navázán především na změnu RUD (změnový zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění zák. č. 243/2000 Sb.,
       o rozpočtovém určení daní) v návaznosti na predikci MFČR na období let 2017 a 2018, jež byla zdrojem pro návrh státního rozpočtu.
       Propočet nedaňových příjmů a běžných výdajů je predikován s ohledem na skutečný stav rozpočtu města Staré Město k 31.12.2016 a aktuální vývoj finanč-
       ních ukazatelů rozpočtu v r. 2017.
** … Plánovaný doprodej pozemků v areálu bývalého Školního hospodářství z II. etapy - doprodej stavebních parcel v daném  území v r. 2021
*** … Plánovaná investiční akce "Rekonstrukce domu č.p.14" bude zahájena demolicí v r. 2021 a výstavba nového objektu bude pokračovat v následujících letech

… zelené zvýraznění řádků označuje investice s podporou dotace

Střednědobý výhled dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, je povinnou součástí 
rozpočtového hospodaření všech územně samosprávných celků.

Střednědobý výhled dává přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu než jeden kalendářní rok.
Střednědobý výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezený na základě všech dostupných 
informací, včetně zapracování výhledových investic na území Starého Města.
Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat výši volných finančních prostředků, které může město Staré
Město využít ke krytí svých záměrů.

Informace o dlouhodobých pohledávkách a závazcích
Jako součást střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město je zde uveden stav dlouhodobých pohledávek a závazků vycházejících z platných smluv
a přehled jejich úhrad.
- dlouhodobé pohledávky = v současné době nejsou poskytnuty půjčky většího rozsahu, na účtu 462 jsou evidovány poskytnuté dlouhodobé návratné fi-
                                                   nanční výpomoci v celkové výši 74 tis. Kč (stav ke dni 30.11.2017)  - ČZS Staré Město ve výši 72 tis. Kč (splat. v r. 2020)  a ná-
                                                   vratná finanční výpomoc sociálního charakteru ve výši 2 tis. Kč (po splatnosti) ; dále na účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zá-
                                                   lohy je vedena stálá záloha na služby u spol. CCS a O2 Czech Republic v celkové výši 30 tis. Kč; Fond rozvoje bydlení vykazoval
                                                   ke dni 30. 11. 2017 zůstatek ve výši 1.063 tis. Kč
- dlouhodobé závazky = úvěry KB na realizaci investic - stav účtu 451 ke dni 30.11.2017 byl 34.653 tis. Kč a závazky z titulu přijatých dlouhodobých záloh 
                                            vedených na účtu 455 jsou ve výši 433 tis. Kč (dlouhodobá záloha na nájem rybníka - Moravský rybářský svaz, St.Město - stav ke 
                                             dni 30.11.2017 činil 393 tis. Kč; dále přijaté zálohy od občanů na pozemky pod garážemi ve výši 40 tis. Kč) ; na účtu 459 Ostatní 
                                            dlouhodobé závazky je vedena přijatá kauce od společnosti TRADIX ve výši 250 tis. Kč jako záruka za realizaci výstavby bytových 
                                            domů ve Starém Městě a zaplacené kauce od kupujících stavebních pozemků v lokalitě ul. Velehradská ve výši 200 tis. Kč z titulu 
                                            dodržení podmínek výstavby RD (stav ke dni 30.11.2017) .
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Město využít ke krytí svých záměrů.

Informace o dlouhodobých pohledávkách a závazcích
Jako součást střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město je zde uveden stav dlouhodobých pohledávek a závazků vycházejících z platných smluv
a přehled jejich úhrad.
- dlouhodobé pohledávky = v současné době nejsou poskytnuty půjčky většího rozsahu, na účtu 462 jsou evidovány poskytnuté dlouhodobé návratné fi-
                                                   nanční výpomoci v celkové výši 74 tis. Kč (stav ke dni 30.11.2017)  - ČZS Staré Město ve výši 72 tis. Kč (splat. v r. 2020)  a ná-
                                                   vratná finanční výpomoc sociálního charakteru ve výši 2 tis. Kč (po splatnosti) ; dále na účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zá-
                                                   lohy je vedena stálá záloha na služby u spol. CCS a O2 Czech Republic v celkové výši 30 tis. Kč; Fond rozvoje bydlení vykazoval
                                                   ke dni 30. 11. 2017 zůstatek ve výši 1.063 tis. Kč
- dlouhodobé závazky = úvěry KB na realizaci investic - stav účtu 451 ke dni 30.11.2017 byl 34.653 tis. Kč a závazky z titulu přijatých dlouhodobých záloh 
                                            vedených na účtu 455 jsou ve výši 433 tis. Kč (dlouhodobá záloha na nájem rybníka - Moravský rybářský svaz, St.Město - stav ke 
                                             dni 30.11.2017 činil 393 tis. Kč; dále přijaté zálohy od občanů na pozemky pod garážemi ve výši 40 tis. Kč) ; na účtu 459 Ostatní 
                                            dlouhodobé závazky je vedena přijatá kauce od společnosti TRADIX ve výši 250 tis. Kč jako záruka za realizaci výstavby bytových 
                                            domů ve Starém Městě a zaplacené kauce od kupujících stavebních pozemků v lokalitě ul. Velehradská ve výši 200 tis. Kč z titulu 
                                            dodržení podmínek výstavby RD (stav ke dni 30.11.2017) .

Podklady pro sestavení střednědobého výhledu na období 2019 ─ 2021:
• hospodaření města v letech 2016 - 2017
• stav dlouhodobých pohledávek a závazků města
• predikce sdílených daní dle MFČR (vyhl. č. 276/2017 Sb.)
• předpokládaný inflační koeficient ve výši 2,3 -2,5 % (dle aktuálního zdroje ČSÚ) dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu
• předpokládané příjmy včetně nahodilých příjmů
• předpokládané výdaje včetně nahodilých výdajů
• splátky úvěrů

Výpočet ukazatele dluhové služby
Text Stav k 31.12. sledovaného roku (v tis. Kč)
Daňové příjmy 95 724 
Nedaňové příjmy 15 907 
Dotace (4112,4212) 6 212 
Dluhová základna 117 843 
Úroky 550 
Splátky jistin a dluhopisů 6 626 
Splátky leasingu 0 
Dluhová služba 7 176 
Ukazatel dluhové služby 6,09%

Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech aktuálních splátek města k dosaženým celkovým příjmům.
Ukazatel dluhové služby nesmí překročit limit 30%  (Usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346  o Regulaci zadluženosti obcí a krajů 
pomocí ukazatele dluhové služby).
Za překročení závazného podílu ukazatele dluhové služby může být obec sankciována vyloučením z dotačních vztahů se státním rozpočtem a na něj na-
vázaných podpůrných fondů.

Střednědobý výhled rozpočtu města Staré Město byl schválen v zastupitelstvu města Staré Město - čís. usnesení  20.ZM ze dne 20.12.2017, bod 7). 

Zpracovala: ing. Alena Holubová, vedoucí finančního odboru
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Většina měst a obcí slováckého regionu slavila 
o druhém únorovém víkendu Fašank. Staré Město, 
jako jedno z kulturních center regionu, nebylo výjim-
kou. Průvod masek, které představovali členové míst-
ních folklorních spolků, se vydal v neděli dopoledne 
od prvního stupně základní školy za hudebního do-
provodu Cimbálové muziky Bálešáci do jejich první 
zastávky. Tou letos výjimečně nebyl dům starosty Jo-
sefa Bazaly, ale bydliště dalšího z dlouholetých folklo-
ristů Ivo Mikuše. Poté už vyrazili k domu starosty, kte-
rý ani letos nebyl ušetřen holení v kolečkovém křesle. 
Návštěvě chasy se nevyhnul ani místostarosta Martin 
Zábranský, kterého navštívili všichni medvědi, hasiči, 
vojáci i myslivci. Chybět nemohla ani červená karkul-
ka, hrozen nebo bílá paní. Přibližně čtyřicetičlenný 
průvod se poté vydal na další cestu, aby fašankový 
průvod zakončil v Jezuitském sklepě pohřbením basy.

Text a foto: Aleš Korvas

Na konci ledna a na počátku února proběhla ve sdělovacích 
prostředcích kauza týkající se psychotropních látek na ZŠ Staré 
Město. Protože jak v tisku, tak i na TV Nova zazněly některé za-
vádějící informace, cítíme potřebu vyjádřit se k této věci z pozice 
školy.

Po oznámení jednoho z rodičů, že žáci den před tím po cestě 
domů ze školy kouřili v ulici Sportovní marihuanu, jsme za pří-
tomnosti městské policie u dvou žáků zajistili části rostlin. Pro-
tože se ukázalo, že do případu jsou zapojeni i pachatelé, kteří 
jsou již trestně odpovědní, vše jsme neprodleně nahlásili policii. 
Postupovali jsme podle metodického pokynu MŠMT. Policie pří-
pad prošetřila a žáci, kterým bylo prokázáno držení marihuany 
ve škole, dostali nejvyšší kázeňská opatření, navíc zákonní zá-
stupci budou kontaktováni OSPODem (Orgán Sociálně-Právní 
Ochrany Dětí). I přesto, že jsme věděli, že vytočením čísla 158 se 
vystavujeme riziku medializace celého případu, rozhodli jsme se 

FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA VE STARÉM MĚSTĚ

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY K MEDIALIZOVANÉ KAUZE
případ řešit, abychom ochránili 99 % našich žáků, kteří tyto látky 
nezneužívají.

Škola má propracovaný systém prevence, který byl oceněn 
i na úrovni kraje, a společně s rodiči a příslušnými institucemi se 
snaží řešit nejen problémy s návykovými látkami, ale také s ky-
beršikanou a jinými „módními“ trendy, které dnešní doba při-
náší. Byli bychom rádi, kdyby se na nejvyšších místech zamysleli 
odpovědní lidé a vyčlenili nejen dostatek finančních prostředků 
na boj proti drogové kriminalitě, ale především se zasadili o zvý-
šení počtu policistů, kteří se touto problematikou zabývají. Je 
potřeba rozkrývat nejen velké kauzy, ale především pomoci ško-
lám v oblasti prevence a začít od ZŠ. A na to v současnosti chybí 
kapacity i peníze. Přece nemůžeme zavírat oči nad třináctiletými 
dětmi, které „experimentují“ s návykovými látky. Je to velký pro-
blém nejen jich samých a jejich rodičů, ale i celé společnosti.

Mgr. Josef Jurnykl
Ředitel ZŠ Staré Město

Letošním prvně narozeným 
občánkem Starého Města je Léa 
Hébert, která se narodila 2. 1. 2018 
s porodní váhou 3,440 kg a délkou 
49 cm. Rodina se tak rozrostla 
o další holčičku, Lea již má tři se-
střičky ve věku 13, 10, 7 let. Ma-
mince Ivaně, která žije ve Starém 
Městě od roku 2010 a tatínkovi 
Guillaume Hébertovi přejeme, 
aby jim holky v životě dělaly jen 
samou radost.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Květoslav Fryšták

PRVNÍ DÍTĚ STARÉHO MĚSTA V ROCE 2018



9

Dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Mámo, táto,  
  pojď si hrát… 

  
Zveme všechny rodiče s dětmi, které ještě 
nenavštěvují žádnou MŠ, aby si přišli pohrát do 
Křesťanské MŠ Za Radnicí ve St. Městě. 
Dny otevřených dveří budou probíhat každé pondělí 
v měsíci březnu od 15:00 do 16:00 hod. 

Těšíme se na Vás !!!        
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Jistě, každý má rád Vánoce. Ale my k tomu máme ještě jeden 
důvod navíc.

Když jdeme s vnoučky házet do Salašky klacíky na „ bílý mos-
tek“, nikdy nemineme něco, o čem většina Staroměšťanů ani neví 
- dřevěnou chaloupku u Dostálkového, (dříve u Klukového). 
Chaloupka stojí na levém břehu Salašky pod vzrostlými stromy, 
má rozměry právě tak pro malé kluky a holčičky a uvnitř pohád-
kové zařízení se stolíkem, židličkou, na hambálkách visí duch-
nička, u okna ošatka a hrnky a pod oknem zahrádka. Přichází-
te a rozsvítí se v ní světlo. Při první návštěvě našich dvouletých 
dvojčat stáli kluci fascinovaně uvnitř, drželi se za ruce a smáli se, 
až jim slzy tekly. Tak takovou má ta chaloupka moc.

Jenže o Vánocích se ještě promění. Změní se v betlém v životní 
velikosti. Uvnitř Ježíšek v jeslích, dvě ovečky s pravou ovčí kůží, 
a vstoupíte-li, začnou hrát koledy. Děti uchváceně sednou na žid-
li, oči navrch hlavy a sedí a sedí a nedostanete je odtud ani párem 
koní. Tak takovou má ta chaloupka moc o Vánocích.

Děkuji manželům Dostálkovým za to, že každoročně betlémek 
připravují. Ale hlavně za to, že na chaloupce nevisí řetěz se zám-

Vyhlášení Mistrů Slovenska za rok 2017 v silničních závo-
dech motocyklů se uskutečnilo v pátek 12. 1. 2018 pod hlavičkou 
Slovenské motocyklové federace. Organizace celého galavečera 
se ujal bývalý desetinásobný mistr Československa Peter Baláž 
v Červeníku u Piešťan.

Největšího úspěchu dosáh-
li staroměstští sajdkáristé, kteří 
obsadili stupně vítězů. Mistrem 
Slovenska se stal závodník Petr 
Verbík spolu se spolujezdkyní 
Naďou Konvalinkovou. Titul si 
zajistili na stroji Suzuki – Win-
dle. Stříbrnou medaili brali jezd-
ci Karel Rýdlo se spolujezdcem 
Petrem Strenzlem, kteří svého 
úspěchu dosáhli na stroji Yama-
ha – Douglas. Třetí místo obsadi-
la moravsko – slovenská posádka 
ve složení Karel Matuš a Peter 
Danardi na stroji Suzuki.

Skvělou sezónu v roce 2017 
potvrdil i Milan Šobáň ve třídě 
A1 do 125 cm3, který na stroji 
Benelli rovněž dosáhl na nejvyšší 
titul Mistra Slovenska.

Ve výsledkovém poli se ale 
neztratili ani další závodníci sta-
roměstského Motosport klubu. 
Zkušený matador Karel Kalina 
obsadil ve třídě A2 do 250 cm3 
páté místo na stroji Kovrovec 
175 a ve třídě do 750 cm3 skon-
čil na 2. místě na stroji Suzuki 
Karel Matuš.

MÁTE RÁDI VÁNOCE VE STARÉM MĚSTĚ ?

MILAN ŠOBÁŇ A PETR VERBÍK JSOU MISTŘI SLOVENSKA

kem, že kolem není vysoký plot, že je po celý rok volně přístupná 
a návštěvy jsou v ní vítány.

 Přála bych si více takových manželů Dostálkových ve Starém 
Městě. A vlastně všude ve světě.

Text a foto:  Ludmila Slavíková

Blahopřání se všichni staroměstští jezdci dočkali nejen od or-
ganizátora Petera Baláže, ale i od prezidenta Slovenské motocy-
klové federace, pana Petera Smižíka.

Text a foto: Motosport klub Staré Město
 

Zleva stojící: Petr Verbík, Karel Matuš, Petr Strenzl, Karel Rýdlo, prezident Slovenské motocy-
klové federace Peter Smižík, organizátor večera Peter Baláž, Naďa Konvalinková
Zleva klečící: Peter Danardi a Milan Šobáň



2018 MŠ Rastislavova MŠ Za Radnicí MŠ Komenského
2.7.- 4.7. 3 otevřena otevřena otevřena
9.7.-13.7. 5 uzavřena otevřena uzavřena
16.-20.7. 5 uzavřena otevřena uzavřena 
23.-27.7. 5 otevřena uzavřena uzavřena
30.7.-3.8. 2+3 otevřena uzavřena uzavřena 
6.-10.8. 5 uzavřena uzavřena otevřena

13.-17.8. 5 uzavřena uzavřena otevřena
20.-24.8. 5 otevřena otevřena otevřena
27.-31.8. 5 otevřena otevřena otevřena
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1. MŠ Rastislavova, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. Ivetou Poláškovou

2. MŠ Komenského, Staré Město, zastoupená ředitelkou Dagmar Mazůrkovou

3. Křesťanská MŠ, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. Vítězslavou Černou,

o provozu mateřských škol v době
července a srpna 2018.

Ředitelky těchto MŠ se dne 22. 1. 2018 dohodly ve spolupráci se zřizovatelem na možnostech a podmínkách předškolního vzdělá-
vání dětí svých MŠ v jiných MŠ ve Starém Městě po dobu omezení nebo přerušení provozu v době prázdnin, v červenci a srpnu 2018. 
Informace o tomto přerušení zveřejní ředitelky MŠ nejméně dva měsíce předem.

Zájemci o prázdninový provoz podají písemnou žádost ředitelce MŠ, kam chtějí v době prázdnin umístit své dítě, do 31. 5. 2018.
 Ředitelky MŠ ve Starém Městě na základě dohody mezi MŠ těmto dětem umožní pobyt ve své MŠ o prázdninách jen v případě 

volné kapacity MŠ a dodržení kritérií pro přijetí dětí do MŠ. Výši úplaty v době přerušení provozu stanoví ředitelky ve svých MŠ 
a zveřejní dva měsíce předem.

Dodatečná změna z provozních důvodů vyhrazena.
Ve Starém Městě dne 22. 1. 2018
Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ Rastislavova, Staré Město
Dagmar Mazůrková, ředitelka MŠ Komenského, Staré Město
Mgr. Vítězslava Černá, ředitelka MŠ Křesťanské, Za Radnicí, Staré Město

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do mateřských škol zřízených městem Staré 
Město:
- MŠ Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- MŠ Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- MŠ Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Zápis dětí se uskuteční dne 2. května 2018 ve všech mateřských školách.
Žádosti o přijetí si můžete vyzvednout v jednotlivých mateřských školách.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřských školách.

DOHODA MEZI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI 
VE STARÉM MĚSTĚ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
VE STARÉM MĚSTĚ

V červenci a srpnu 2018 budou v provozu následující mateřské školy ve Starém Městě:





PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
DO TOMBOLY DĚKANÁTNÍHO PLESU

Děkujeme organizátorům a sponzorům Děkanátního plesu 2018, 
a také všem, kteří svým darem přispěli do tomboly. Jsou to následující 
firmy, města, obce, jednotlivci nebo farnosti:
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Foto: František Ingr. Člověk a víra

KŘÍŽOVÁ CESTA BEDŘIŠKY ZNOJEM-
SKÉ V KOSTELE SV. DUCHA

Jsme rádi, že i letos můžeme v našem kostele meditovat nad obrazy 
křížové cesty, tentokrát od slavné malířky Bedřišky Znojemské. Jedná se 
o soubor 14 obrazů, které tradičně připomínají utrpení a umučení Ježíše 
Krista. Většinou je tomuto tématu věnována čtyřicetidenní doba před 
Velikonocemi, kdy se připravujeme na Vzkříšení Krista, proto byly ob-
razy v kostele nainstalovány právě začátkem února.

Bedřiška Znojemská, vlastním jménem Božena Krejčová, se narodila 
2. června 1928 ve Znojmě. Nejprve studovala medicínu, v roce 1951 byla 
nucena studium ukončit, a to kvůli svému „kádrovému profilu.“ Od té 
doby se věnovala umění, především sakrálnímu - křížové cesty, pres-
byteriální obrazy. Studovala soukromě u akademických malířů. V roce 
1959 se provdala za Bořivoje Krejčího, řezbáre a návrháře oltářů a další-
ho vybavení chrámových prostor. Poprvé vystavovala své obrazy na vý-
stavě v Zürichu v roce 1987. Proslavila se i na dalších mezinárodních 
výstavách ve Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Švédsku, Anglii, 
Francii, Kanadě i Brazílii. Získala 11 ocenění, mj. 2 zlaté medaile na me-
zinárodní výstavě talentů ve Stockholmu. 

V tvorbě Bedřišky Znojemské se odráží víra, které se nevzdala ani 
v období komunismu. Pro její díla -malby, kresby, ilustrace - je typická 
mystická krása a poetičnost. Odráží se v nich romantický symbolismus, 
který nám sděluje příběh.

„Budoucnost světa nespočívá v technice, ale v množství lásky, kterou 
probudíme v druhých. Tomu chci zůstat věrna.“ (Bedřiška Znojemská)

Foto: www.znojemska.cz

Pavel Bělobrádek, poslanec PČR STRABAG, a. s., Uherské Hradiště

Ondřej Benešík, poslanec PČR Staroměstská kapela

Marian Jurečka, poslanec PČR CM Bálešáci

Michaela Šojdrová, europoslankyně Uzenářství Libor Vaďura, Staré Město

Pavel Svoboda, europoslanec Rodinná lékarna, s. r. o., L. Švehlová, Ja-
rošov

P. Josef Říha, uherskohradišťský děkan Služby SM, s. r. o., Pavel Sýkora, Staré 
Město

P. Miroslav Suchomel, farář Staré Město Jazyková škola, David Samek, Staré Město

Ing. Ludvík Hovorka Napajedelské stavby, s. r. o., Halenkovice

KOLA Stanislav Číhal Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, 
Velehrad

Akvaristika Staré Město, Marcela Šmídová BD SENSORS, s. r. o., Buchlovice

HOPE SPORT www.hope-sport.cz Petr Švehla, www.detektory-kovy.cz 

Promont Uh. Hradiště, Josef Budař Farnost Uherské Hradiště

Progres-T Uh. Hradiště, Zdeněk Tománek ALPAM s. r. o., Pavel Mráz, Uh. Hradiště

Stapak, Staré Město Infocentrum Velehrad

Předseda MO KDU-ČSL Staré Město Manželé Grebeníčkovi, Staré Město

Okresní výbor KDU-ČSL Uh. Hradiště Farníci ze Starého Města

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město Keramika Lenka Svobodová, Staré Město

Město Staré Město KDU-ČSL Polešovice

Farníci z Nedakonic Farnost Kostelany nad Moravou

Farnice ze Starého Města ARMEX ENERGY, a. s.

Restaurant Dobré Časy, Staré Město Stavebniny TRADIX UH, a. s., Staré Měs-
to

Cukrářství Budařovi, Ostrožská Lhota Evektor, Kunovice

Cukrářství Titique, Uh. Hradiště Petr Švehla, www.detektory-kovy.cz 

MEKS Stanislav Červenák, Uh. Hradiště Děkanství Uherské Hradiště

Barvy, laky, drogerie – Milan Hrabinec Kateřina Říhová, Staré Město

Prádelna Blaha V., Uh. Hradiště Okresní výbor KDU-ČSL Uh. Hradiště

Libor Tománek, Modrá Vodo, topo Vlček, Staré Město

Výtahy Vymyslický, Jarošov Farníci ze Starého Města

NAVZAS, Huštěnovice Farníci ze Zlechova

Nábytek Bobík, Hluk Firma Šebesta

PORR, a. s. Favex, s. r. o., Buchlovice

Výtahy Vymyslický, Jarošov ALTECH, spol. s r. o., Uherské Hradiště

Zevos, a. s., Staré Město Vít Tomaštík, starosta, Spytihněv

Orel – Jednota Staré Město Favex, s. r. o., Buchlovice

Stavebniny Kodrla Strytet, Josef Maňák, Staré Město

VTP Jaroslav Pelka, Staré Město Farníci ze Starého Města

Jass-Uni stavební společnost, Jalubí Maňásek Velehrad

C. S. O. Staré Město, František Chmelař Farník ze Starého Města

Vodohospodářské stavby, s. r. o., Javorník Stolařství Jan Grebeníček

Spolek přátel slivovice, Staré Město Okresní výbor KDU-ČSL Uh. Hradiště

Potraviny Marie Hráčková, Staré Město display - s, s. r. o., Staré Město

Agro Zlechov, a. s. Libuše Holznerová, Staré Město

ALUGOR spol. s r. o., Uh. Hradiště Antonie Vaculíková, starostka obce Hos-
tějov

MESIT střední škola, o. p. s., Uh. Hradiště Potraviny Marie Kouřimová, Staré Město

RAMET, Kunovice BD SENSORS, s. r. o., Buchlovice

Farnost Zlechov Masáže Radka Blahová, Staré Město

Josef Bazala, starosta Starého Města Ivana Slováková, Staré Město

Dům barev Uherské Hradiště Puruplast, a. s., Kostelany nad Moravou

Jass-Uni stavební společnost, Jalubí
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Farnost

VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU
„Na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a proná-

sledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Pa-
peži Františkovi velmi leží na srdci naše spoluodpovědnost za celý svět. 
Vyzývá celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi 
Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. Stanovil 23. únor, 
pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve svě-
tě. Nabídněme tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností 
bude modlit i postit . Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, 
laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocní, prosím, 
nabídněte Bohu i své bolesti. 

S vděčností za Vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce  
každému z Vás ze srdce žehám.“

(citace z dopisu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera)
V naší farnosti v chrámu Svatého Ducha budeme mít v pátek 23. úno-

ra možnost tiché modlitby od 16:00 hodin. V 17:00 hodin se můžeme 
přidat k Pobožnosti křížové cesty a po ní slavit mši svatou. 

DALŠÍ INICIATIVOU PAPEŽE FRAN-
TIŠKA JE „24 HODIN PRO PÁNA“

Papež ve svém Poselství k letošním postní době píše: „Především vy-
bízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nad-
šením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se 
občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, 
že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále dává nové příležitosti, 
jak znovu začít milovat.

Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin 
pro Pána“, která celé společenství církve zve, aby přijalo svátost smíření 
spojenou s eucharistickou adorací. V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu 

„u tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční se v pátek 9. března.“
V chrámu Svatého Ducha v 16:00 hodin začne Výstav Svátosti oltářní. 

V 17:00 hodin budeme slavit mši svatou. Po ní pokračuje adorace (18:00 
– 21:00 hod.), kterou moderují mladí ze Společenství mládeže. BĚHEM 
ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT 
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Využijme této příležitosti! 

 NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽ-
BOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ 

A SV.PŘIJÍMÁNÍM se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. a v pátek 23. 3. - 
vždy od 8 hodin. 

Prosím, nahlaste do 16.3. v sakristii kostela Svatého Ducha!

„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU 
NEDĚLÍ – 23. 3. 2018

Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi zastaveními u
licemi našeho města s modlitbou za město a farnost.

6. NEDĚLE POSTNÍ
„KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ“, 25. 3. 2018

V sobotu 24. 3. v 17 hodin a v neděli 25. 3. v 7.00 a 10.00 hodin začne 
bohoslužba před kostelem. Po požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme 
průvodem do kostela ke mši svaté, při níž zazní evangelní zprávy o umu-
čení Ježíše Krista.

 
NEZAPOMEŇTE NA ZMĚNU ČASU Z 24. 3 NA 25. 3.!!! Posuneme 

si čas o hodinu dopředu!

Kolik pneuservisů navštívíš, tolikrát zvýšíš šanci vyhrát. I tak-
to by mohlo znít moto žáků oboru automechanik, kteří navštěvu-
jí různé autoservisy a pneuservisy po celém kraji. Motivaci mají 
jasnou - vyhrát špičkové vybavení pro dílny odborného výcviku.  
Soutěž vyhlásila firma Ferdus, která chce touto cestou přimět 
žáky daného oboru, aby zavítali do různých pracovišť a zároveň 
je tím motivovat k výhře.

Žáci odloučeného pra-
coviště Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré 
Město tak navštívili už 
celou řadu auto praco-
višť, kde se seznámili jak 
s chodem podniku, tak 
i s jednotlivými přístroji.  
Prostřednictvím daných 
exkurzí poznali různé 
specializace jednotlivých 
pracovišť. Majitelé jim 
vždy vstřícně zodpovědě-
li jakékoliv dotazy. 

Budoucí automecha-

nici se tak blíže seznamují s prací, která je čeká. Naslouchají pří-
běhům zkušených majitelů a poznávají, že obor, který studují, má 
smysl.

Autor: Martin Pírek

ŽÁCI OBORU AUTOMECHANIK NAVŠTĚVUJÍ 
AUTOSERVISY, ZVYŠUJÍ SI TAK ŠANCI NA VÝHRU

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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U S N E S E N Í
z 68. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.01.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 záměr pronajmout anténní stožár na bu-
dově č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění a provozování technic-
kého zařízení pro datové přenosy a bezdrá-
tové připojení koncových účastníků k síti 
Internet.

1.2 záměr na pronájem nebytových prostor 
o výměře cca 21,5 m2 + podíl na společných 
prostorách na zdravotním středisku ve Sta-
rém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.4 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plocha/
silnice o výměře cca 120 m2 a pozemku 
p. č. 4525/36 ostat. plocha/silnice o výměře 
166 m2, vše v lokalitě ul. Tovární ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem rozšíření areálu společnosti. 

1.5 záměr na převod majetku – prodej vo-
dohospodářského zařízení:
Vodohospodářské zařízení - lokalita
kanalizace - STOKA
• AIVc-7 ul. Salašská délka 195,37 m
• AIVc-7 ul. Salašská délka 172,30 m
• AIVc-7 ul. Salašská délka 11,36 m
• AIVc-7 - výtlak ul. Sportovní délka 33,37 m
• OS AIVc-7 ul. Sportovní délka 7,38 m
• AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 35,46 m
• AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 65,64 m
• AIVc-7-1 ul. Sportovní délka 59,33 m
• ČS 9 Sportovní ul. Sportovní délka 39,60 m
• pozemek ČS 9 ul. Sportovní 
p. č. 4546/88 ost. plocha o výměře 30 m2
• IVa-5 Louky délka 71,38 m
• výtlak AIVa-5S Louky délka 16,97 m
• AIVa-5S Louky délka 423,41 m
• AIVa-5S Louky délka 638,72 m
• ČS 11 Louky II Louky délka 102,40 m
• pozemky ČS 11 Louky 
p. č. 3678/5 ost. plocha o výměře 48 m2
p. č. 6064/249 orná půda o výměře 35 m2
p. č. 6064/251 ost. plocha o výměře 39 m2
p. č. 6064/252 orná půda o výměře 14 m2
p. č. 6068/209 ost. plocha o výměře 6 m2
p. č. 6068/210 orná půda o výměře 1 m2
p. č. 6068/212 ost. plocha o výměře 13 m2
• sběrač AIV - výtlak ul. Sées délka 536,70 m
• sběrač AIV ul. Sées délka 18,34 m
• sběrač AIV ul. Sées délka 107,98 m
• sběrač AIV ul. Sées, délka 486,55 m

• sběrač AIV ul. Sées, délka 211,19 m 
• OS 17 AIV ul. Sées délka 7,35 m
• ČS 3 Za Špicí ul. Za Špicí délka 1.764,00 m
• pozemky ČS ul. Za Špicí 
p. č. st. 3375 o výměře 406 m2
p. č. 162/15 ost. plocha o výměře 926 m2
p. č. 6073/288 ost. plocha o výměře 660 m2
• sběrač AIVa ul. Trávník délka 590,82 m
• sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,00 m
• sběrač AIVc ul. Tyršova délka 4,80 m
• sběrač AIVc ul. Tyršova délka 45,88 m
• sběrač AIVc ul. Tyršova délka 229,91 m
• sběrač AIVc ul. Tyršova délka 18,92 m
• OS 15 AIVc ul. Sées délka 7,86 m
• OS 16 AIVc ul. Sées délka 6,63 m
• AIVc-S1 ul. Sées délka 73,51 m
• AIVc-S1 ul. Sées délka 261,07 m
• AIVa-2 ul. Trávník délka 92,38 m
• AIVa-2 ul. Trávník délka 94,55 m
• AIVa-2 ul. Trávník délka 44,86 m
• AIVa-2-1 ul. Trávník délka 55,15 m
• AIVa-2-1 ul. Trávník délka 140,24 m
• AIVa-2-1-1 ul. Trávník délka 116,99 m
• AIVa-2-2 ul. Trávník délka 117,13 m
• AIVa-2-3 ul. Trávník délka 153,15 m
• AIVa-2-4 ul. Trávník délka 36,06 m
• AIVa-5-1S Louky délka 441,34 m
• AIVa-5D-1 Louky délka 138,80 m
• AIVa-5D-1 Louky délka 61,90 m
• AIVa-5D-1-1 Louky délka 147,04 m
• AIVa-5D-1-1 Louky délka 84,72 m
• AIVa-5D-2 Louky délka 97,26 m
• AIVa-5D-2 Louky délka 65,99 m
• AIVa-5D-2-1 Louky délka 97,85 m
• vodovod Finská délka 64,00 m
• vodovod Luční délka 503,00 m
• vodovod Huštěnovská, Venturini délka 
270,00 m
• vodovod Louky délka 1.140,00 m
• vodovod Špílov délka 141,00 m
• vodovod Trávník délka 158,00 m
• vodovod inženýrské sítě Trávník délka 
490,00 m

v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou 
dnes ve vlastnictví města Staré Město. 

1.7 ukončení pronájmu pozemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře 53 
m2 
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře 42 
m2 
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře 401 
m2 
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 14 m2
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře 34 
m2 
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře 181 m2 

p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře 267 
m2 
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře 112 m2 
společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Sta-
ré Město, Velehradská 1469, IČ: 269 38 243, 
dohodou k 31.03.2018.

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíš-
ská 940/96, IČ 27295567, zastoupená společ-
ností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: 
“REKO MS Staré Město – Hradišťská, číslo 
stavby: 7700100632“ na částech pozemků 
p. č. 4506/55, p. č. 4546/55, p. č. 4546/75, 
p. č. 4551/5, p. č. 4551/15, p. č. 4551/16, 
p. č. 4551/20, p. č. 4551/21, p. č. 4551/22, 
p. č. 4551/23, p. č. 4551/24, p. č. 4551/25, 
p. č. 4551/26, p. č. 4551/27 a p. č. 4560/120, 
vše v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnic-
tví ve vlastnictví města Staré Město.

1.10 odvádění srážkových vod z novostav-
by „OBCHODNÍ CENTRUM, ulice Vý-
chodní, Staré Město u Uherského Hradiště“, 
do soustavy melioračních kanálů v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré město 
u Uh. Hradiště, která je v majetku města Sta-
ré Město, společnosti Estis company s. r. o., 
Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, s účin-
ností ode dne nabytí právní moci stavební-
ho povolení na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby ve výši 
6.000,00 Kč/rok + příslušná sazba DPH.

1.13 Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o svozu 
a likvidaci komunálního a biologicky roz-
ložitelného odpadu na území města Staré 
Město mezi městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (ob-
jednatel) a společností Odpady-Třídění-Re-
cyklace a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hra-
diště, IČ 63483980 (dodavatel).

1.14 převod majetku – prodej hasičského 
vozidla Tatra 148, společnosti Dobráci s. r. 
o., Bratislava, Vajnorská 56/46, IČ 47804602, 
SK, za cenu 80.000 Kč.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Společensko – kulturní centrum Staré Měs-
to – stavební úpravy“.

2.2 dokumentaci pro provádění stavby akce 
„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město 
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ul. Michalská“. 

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město 
ul. Michalská“.

2.4 projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení na akci „Cyklistická stezka na ulici 
Kostelanské ve Starém Městě“.

2.5 příspěvek Státního fondu dopravní in-
frastruktury pro rok 2018 na projekt „Cyk-
listická stezka na ulici Kostelanské ve Starém 
Městě“. 

3.1 vydání volebního řádu Školské rady 
Základní školy, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 
75022567 na základě ust. § 167 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

3.3 rozpočet sociálního fondu na rok 2018.

5.4 vyřazení dlouhodobého hmotného ma-
jetku a předmětů v operativní evidenci dle 
předloženého návrhu. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. st. 2364/2 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 114 m2, který se nachází pod 
přečerpávací stanicí v lokalitě ul. Luční 
čtvrť a pozemku p. č. 6064/63 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře 380 m2 v lokalitě ul. 
Východní, vše ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS, 
a. s., Uherské Hradiště, Nádražní 25, IČ 
46972501, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívaným pozemkům.

1.7 schválit převod majetku – prodej po-
zemku:
p. č. 6046/378 ostatní plocha o výměře 53 
m2 
p. č. 6046/198 ostatní plocha o výměře 42 
m2 
p. č. 6046/647 ostatní plocha o výměře 401 
m2 
st. p. č. 1602/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 14 m2
p. č. 6046/273 ostatní plocha o výměře 34 
m2 
p. č. 6046/2 ostatní plocha o výměře 181 m2 
p. č. 6046/538 ostatní plocha o výměře 267 
m2 
p. č. 6046/3 ostatní plocha o výměře 112 m2 
které se nachází v areálu společnosti 
LUKROM ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-

to u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 600 Kč/
m2, za účelem zcelení pozemků pro budoucí 
výstavbu.

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

1.11 zrušit převod majetku – prodej čás-
tí pozemků p. č. 6068/124 orná půda, 
p. č. 6288/25 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace, p. č. 6068/47 orná půda a pozemku 
p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o celkové výměře cca 600 m2, v lokalitě 
ulice Východní – obchodní zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti Estis company s. r. o., Brno, Lidická 
700/19, IČ 03104192, za cenu 1.200 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, který byl schválen 
na 13. zasedání zastupitelstva města dne 
19.12.2016 pod bodem II./14.4

1.12 zrušit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 
432 m2 (stavební pozemek č. 7 o výměře 432 
m2) v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, manželům *** za cenu 1.999 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, z rodinných důvodů.

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 7/2017:
- zvýšení příjmů ze 162 580 tis. Kč na 162 629 
tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 169 725 tis. Kč na 169 774 
tis. Kč 
- financování ve výši 7 145 tis. Kč beze změn

5.3 schválit Dodatek č. 48, kterým se mění 
a doplňuje „Smlouva o zajištění městské 
hromadné dopravy jako veřejné služby 
na území města Uherského Hradiště a obcí 
Kunovice a Staré Město“ ze dne 16. 2.1994, 
uzavřeným se společností ČSAD BUS Uher-
ské Hradiště, a.s., IČ: 27752968. Jedná se 
o příspěvek města Staré Město na dopravní 
obslužnost na rok 2018 ve výši 347.350,- Kč. 
Tento výdaj je již začleněn v rozpočtu města 
na § 2292 Dopravní obslužnost. 

III. nedoporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej čás-
tí pozemku p. č. 263/1 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře cca 250–300 m2 (jedná 
se o část pozemku před bytovým domem) 
v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. 

ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spoluvlastní-
kům bytových domů č.p. 1478, 1479, 1480, 
1481 a 1482, Finská čtvrť ve Starém Městě, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívaným pozemkům, z důvodu rozvojo-
vého území pro město.

1.12 schválit vrácení složené jistiny ve výši 
30.000 Kč, která byla složena jako záloha 
kupní ceny v soutěži o stavební pozemek 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
***.

IV. jmenovala

3.2 do funkce člena Školské rady Základní 
školy, Staré Město, okres Uherské Hradiš-
tě, příspěvková organizace, IČ: 75022567 
na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za zři-
zovatele na funkční období 2018 – 2020: 
Mgr. Martina Zábranského, Ing. Kamila 
Psotku, MUDr. Irenu Pelechovou.

V. ustanovila

5.1 poradní skupinu pro schvalování účet-
ních závěrek příspěvkových organizací 
za rok 2017 a zároveň vyhodnocení podkla-
dů k účetní závěrce a sdělení svého stanovis-
ka zastupitelstvu města ve vztahu ke schva-
lované účetní závěrce města Staré Město 
za rok 2017. Poradní skupina je ustanovena 
v tomto složení:
- Mgr. Martin Zábranský
- Ing. Lenka Pleváková
- Ing. Zdislava Zvardoňová

VI. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Společensko – kulturní centrum Staré 
Město – stavební úpravy“ tyto dodavatele: 
AB stavby s.r.o., Košíky 78, 687 04 Traplice, 
IČ: 25524232, DIČ: CZ25524232, KODR-
LA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, 
IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, MAR-
KO realizace, s.r.o., Huštěnovice č. p. 245, 
687 03 Huštěnovice, IČ: 49683799, DIČ: 
CZ49683799, STAMOS Uherské Hradiště, 
spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171, 
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497.

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Veřejně přístupné sportoviště Staré Město 
ul. Michalská“ tyto dodavatele: JM Demicarr 
s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, 
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IČ: 63489163, DIČ: CZ63489163, MSO servis 
spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, 
IČ: 49971379, DIČ: CZ49971379, Pavlacký 
s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, 
IČ: 63472902, DIČ: CZ63472902, StavoSport 
s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták – Dolní 
Ves, IČ: 29278481, DIČ: CZ29278481, Vo-
dohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 
26229455, DIČ: CZ26229455.

VII. vzala na vědomí

2.5 finanční spoluúčast města na pro-
jektu „Cyklistická stezka na ulici Koste-
lanské ve Starém Městě“ ve výši nejméně 
2 361 336 Kč.

4.2 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního zá-
kona v platném znění dle zápisu.

4.3 žádost o vydání společného souhlasu 
a souhlasu s provedením ohlášeného zámě-
ru dle § 96a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

6.1 žádost Mgr. Josefa Jurnykla, ředitele 
Základní školy, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 
75022567, o navýšení rozpočtu na finan-
cování školního psychologa, jednalo by se 
o poloviční úvazek, na který jsou náklady 
za období únor – prosinec 225.138,- Kč 
včetně odvodů. Doposud byl školní psycho-
log financován z projektů, nyní tato možnost 
není.

VIII. projednala

4.1 návrh připomínek ke Koncepci veřejné 
dopravy „Slovácká doprava 2017“.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem anténní-
ho stožáru na budově č. p. 2015, ul. Bratří 
Mrštíků ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem umístění a pro-
vozování technického zařízení pro datové 
přenosy a bezdrátové připojení koncových 
účastníků k síti Internet, na úředních des-
kách.
 T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře cca 21,5 m2 + podíl 
na společných prostorách na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. plo-
cha/silnice o výměře cca 120 m2 a pozemku 
p. č. 4525/36 ostat. plocha/silnice o výměře 
166 m2, vše v lokalitě ul. Tovární ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem rozšíření areálu společnosti, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

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

• AIVa-2-1 ul. Trávník délka 140,24 m
• AIVa-2-1-1 ul. Trávník délka 116,99 m
• AIVa-2-2 ul. Trávník délka 117,13 m
• AIVa-2-3 ul. Trávník délka 153,15 m
• AIVa-2-4 ul. Trávník délka 36,06 m
• AIVa-5-1S Louky délka 441,34 m
• AIVa-5D-1 Louky délka 138,80 m
• AIVa-5D-1 Louky délka 61,90 m
• AIVa-5D-1-1 Louky délka 147,04 m
• AIVa-5D-1-1 Louky délka 84,72 m
• AIVa-5D-2 Louky délka 97,26 m
• AIVa-5D-2 Louky délka 65,99 m
• AIVa-5D-2-1 Louky délka 97,85 m
• vodovod Finská délka 64,00 m
• vodovod Luční délka 503,00 m
• vodovod Huštěnovská, Venturini délka 
270,00 m
• vodovod Louky délka 1.140,00 m
• vodovod Špílov délka 141,00 m
• vodovod Trávník délka 158,00 m
• vodovod inženýrské sítě Trávník délka 
490,00 m

v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou dnes ve vlastnictví města Staré Město, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.7 jednat s vlastníkem pozemků 
p. č. 6034/321 a 6034/322 o jejich směně.
 T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klí-
še, Klíšská 940/96, IČ 27295567, zastoupená 
společností GridServices, s. r. o, Brno, Zá-
brdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenského za-
řízení: “REKO MS Staré Město – Hradišťská, 
číslo stavby: 7700100632“ na částech pozem-
ků p. č. 4506/55, p. č. 4546/55, p. č. 4546/75, 
p. č. 4551/5, p. č. 4551/15, p. č. 4551/16, 
p. č. 4551/20, p. č. 4551/21, p. č. 4551/22, 
p. č. 4551/23, p. č. 4551/24, p. č. 4551/25, 
p. č. 4551/26, p. č. 4551/27 a p. č. 4560/120, 
vše v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnic-
tví ve vlastnictví města Staré Město, na úřed-
ních deskách. 
 T: ihned

6.2 nabídnout zařízení kuchyně příspěv-
kovým organizacím (Základní škola, MŠ 
Komenského) a v případě jejich nezájmu 
k prodeji.
 T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Šestapadesát deváťáků ze ZŠ Staré Město se letos předvedlo 
před rodiči, prarodiči, sourozenci nebo kamarády při tančení po-
lonézy na plese SRPŠ v pátek 26. ledna 2018 v prostorách Spole-
čensko kulturního centra ve Starém Městě. Letošního nácviku tří 
polonéz se ujaly paní učitelky Petra Magdálková a Renata Miku-
líková a pan učitel Jan Zábranský. 

Ples začal v půl osmé večer, ale již od půl šesté se v sále ko-
nal poslední nácvik tanečních vystoupení, která žáci nacvičova-
li několik měsíců. Slečny ve sněhově bílých šatech doprovázeny 
elegantními mládenci s motýlky a barevnými košilemi předvedly 
zaplněnému sálu své bezchybné polonézy.

Po vystoupení každé skupiny následoval společný tanec všech 
dohromady. Poté si v dámské volence  vyžádaly k tanci dívky své 
tatínky a nakonec chlapci požádali o tanec své maminky.

Ples SRPŠ při ZŠ Staré Město byl již tradičně doplněn boha-
tou tombolou, ve které letos bylo více než 450 hodnotných cen. 
V hlavním sále hrála k tanci Staroměstská kapela, sportovní sál 
SKC Staré Město byl vyhrazen pro diskotéku v podání DJ Marka 
Tomana.

Celý plesový večer se vydařil díky sponzorům a organizáto-
rům z řad rodičů.

 Text a foto: Aleš Korvas

PLES SRPŠ ZAPLNIL OBA SÁLY SKC

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU
V pátek 9. února se konalo v klubovně ŠK 

Zlín Univerzity T. Bati krajské kolo přeboru škol. 
Utkali se zde nejlepší šachisté z našeho kraje. Naše 
škola měla zastoupení v kategorii 1. - 5. třída a 6. 
- 9. třída. Mladší žáci - Jan Vávra, Klára Spáčilová, 
Rostislav Procházka a Eduard Procházka po vý-
borném výkonu obsadili nádherné druhé místo. 
Starší žáci - Viktorie Všetulová, Roman Lapčík, 
Stanislav Foltýnek, Robin Čapek a Martin Ham-
pala nenechali nic náhodě a rovněž se umístili na 
druhém místě. Všichni podali vynikající výkon a 
můžeme říci, že nikdo z nás rozhodně nezklamal 
a nezalekl se silnějších soupeřů. Všichni se těšíme 
na Mistrovství České republiky, které se uskuteční 
ve Zlíně na konci června.

Stanislav Foltýnek, VIII.D
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Dne 9. 2. 2018 se konala v cela zaplněném malém 
sále Orlovny VČS staroměstské jednoty ORLA. Přiví-
tali jsme i vzácné hosty, a to duchovního správce Mgr.
Miroslava Suchomela, starostu města Staré Město 
Josefa Bazalu, místostarostu župy Velehradské bratra 
Petra Brhela a Ing. Kamila Psotku, člena zastupitelstva.

Program schůze byl obsáhlý. Po zahájení orelskou 
modlitbou jsme věnovali krátkou vzpomínku zemře-
lým členům, kteří opustili naše řady.

V kulturní vložce přednesly básně Eliška Jarotková 
a Anička Ferdová z oddílů Pohybové hry II a I.  Svým 
vystoupením potěšily všechny přítomné, zvláště jubi-
lanty, kteří oslavili kulatá a půlkulatá výročí. Následo-
valo schválení programu VČS, zvolení zapisovatele, 
mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu. Také byla provedena kontrola usnesení z VČS 
roku 2017. Do našich řad byli přijati 4 noví členové. 
Poté následovaly podrobné zprávy cvičitelů o celkové 
činnosti oddílů za rok 2017 „Kryštůfek, Dílničky, Cvičení rodičů 
s dětmi, Pohybové hry I a II,  Rekreační sporty, Moderní tance, 
Stolní tenis-žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, Kalanetika, Kondič-
ní cvičení, Pilates, Stolní tenis-ženy, muži, Florbal-veteráni, Posi-
lovna, Turistika, Badminton a Folklorní“.

V hodnocení celkové činnosti jednoty bylo konstatováno, že 
oddíly pracují velmi dobře, o čemž svědčí nejen získané medaile, 
ale také různá ocenění a diplomy.

Po schválení pokladní a revizní zprávy, byla provedena volba 
starosty, místostarosty, členů rady a členů sportovní, kulturní 
a revizní komise.Byli zvoleni delegáti na sjezd župy Velehradské, 

který se  bude konat 17. 3. ve Veselí nad Moravou. Pak byl schvá-
len finanční plán a plán činnosti jednoty na rok 2018. Následova-
la diskuze, kde měli krátké příspěvky i hosté.

Na závěr VČS jsme zazpívali slavnostní pochod „Vzhůru Orle 
Slovanský“. 

S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ jsme se rozloučili a tím 
byla výroční členská schůze jednoty ORLA Staré Město ukonče-
na.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JEDNOTY ORLA STARÉ MĚSTO
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Princezny, piráti, vojáci nebo šmoulové či víly, motýlci a celá 
řada dalších převleků a masek byla k vidění v neděli 28. ledna 
2018 ve Společensko kulturním centru ve Starém městě. I letos si 
na lednovou neděli připravilo Středisko volného času Klubko pro 
děti karnevalové odpoledne. Na dvě hodiny tak prostory býva-
lé sokolovny ožily rejem nejrůznějších masek. Hned na začátku, 
aby se děti zahřály, si zatancovaly pod vedením Jany Březinové. 
Poté následovala přehlídka masek, během které porota, složená 
z pracovnic SVČ Klubko, hodnotila ne krásu, ale nápaditost ma-
sek. „Nejkrásnější masky v tomto případě hodnotit nelze, protože 
jsou nádherné všechny. Vybíráme proto nejoriginálnější a nejná-
paditější masky a převleky,“ uvedla ředitelka SVČ Klubko, paní 
Monika Havlásková s tím, že oceněných bylo letos 10. 

Poté se již otevřely dveře do vedlejšího sportovního sálu, kde 
byly pro děti připraveny nejrůznější sportovní a překážkové drá-
hy. Za absolvování každé z disciplín čekala děti zdravá odměna.

Smutnit ale nemuseli ani ti, kteří na nejvyšší ceny nedosáhli. 

V předvečer Dne památky obětí holocaustu a předcházení zlo-
činům proti lidskosti proběhla v prostorách Střední odborné ško-
ly a Gymnázia ve Starém Městě ojedinělá akce: Noční vyučování 
s tématem Holocaust.

Tento, svým pojetím neobvyklý, projekt byl zaměřen na pre-
zentaci trýznivé epizody naší historie vážící se ke 2. světové válce. 
Koordinátorka a autorka akce Mgr. Zuzana Kohoutová, která se 
této problematice dlouhodobě věnuje, vytyčila v počáteční fázi 
projektu otázky, k jejichž zodpovězení měl seminář směřovat. 

Akce započala v pátek večer motivační pohybovou aktivitou, 
po níž následovalo tvoření časové osy. Ta měla napomoct zejmé-
na orientaci v historických událostech spjatých s holocaustem 
a posloužila snazšímu uchopení dějinných souvislostí. Osa ved-
la účastníky semináře od vytvoření ghett r. 1516, přes události 
2. světové války, založení koncentračních táborů, Norimberské 
zákony ze září 1935, transporty obyvatel židovského původu, přes 
konferenci ve Wannsee v lednu 1942 až po kapitulaci Německa r. 
1945.

Na předchozí aktivitu navázala práce s dobovými fotografie-
mi, letáky a hesly. V rámci této skupinové činnosti byly vytvořeny 
postery prezentující události holocaustu v celém jeho průběhu. 
Účastníci akce tak pracovali s pojmy: definice a označení, degra-
dace, vyvlastnění, deportace a koncentrace, fyzická likvidace.

Analýza textů k tématu viny a neviny byla náplní další části 

Pro každou vstupenku měly organizátorky připravenu cenu útě-
chy.

Text a foto: Aleš Korvas

semináře. Blok s názvem „ Není Žid jako Žid“ vedla k zamyšle-
ní nad dobovými výpověďmi a informacemi. Přednesená fakta 
a prezentace zjištěných skutečností vyvolaly diskuzi, při níž moh-
li účastníci akce vyjádřit veškeré své názory, získané informace či 
klást dotazy. V průběhu celého semináře se ukázalo, že studenti 
našeho gymnázia jsou o problematice holocaustu dobře informo-
váni a živě se o ni zajímají.

Po krátké pauze následovala prožitková část projektu. S rozža-
tými svíčkami v rukou jsme absolvovali symbolickou cestu tmou 
napříč prostorami naší školy až k místu, kde byly vyznačeny roz-
měry vagónů, v nichž byli zubožení Židé přepravováni do kon-
centračních táborů. Tíhu okamžiku podtrhly dobové snímky ze 
zatýkání a transportů, doprovázené zvukem jedoucího vlaku….

Atmosféru večera završilo noční promítání filmů k tematice 
šoa.  Následujícího rána byla vytvořena prezentace s postery a ča-
sovou osou, které vznikly během semináře.

Celá akce, které se zúčastnilo na 30 žáků našeho gymnázia, 
měla velmi hluboký podtext spočívající ve zcela vědomém při-
pomenutí si hrůz spjatých s plánovanou likvidací obyvatel nejen 
židovského původu.

Velké poděkování patří všem účastníkům za skvělou pracov-
ní atmosféru, otevřenost ke sdílení a k výměně názorů. Zejména 
však děkujeme Mgr. Zuzaně Kohoutové, která tuto vzdělávací 
a zcela výjimečnou akci připravila.

Autor: Mgr.Helena Hlavačková, Ph.D.

KARNEVAL SVČ KLUBKO OPĚT ZAPLNIL SOKOLOVNU

NOČNÍ VYUČOVÁNÍ S TEMATIKOU HOLOCAUSTU

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Představení Klubu přátel vína, z. s.

Klub přátel vína Staré Město vznikl počátkem roku 
2010. Hlavním motivem vzniku spolku byla snaha něko-
lika staroměstských vinařů uspořádat výstavu vín ve Sta-
rém Městě a založit tímto novou tra-
dici. V minulosti byly ve Starém Městě 
pořádány různé košty a výstavy vín, ať 
už pořadatelé byli zahrádkáři, soubor 
Dolina, hasiči, nebo jiné spolky, různé 
„sirkové komise“ atd., ale v době ne-
dávno minulé takové akce pro širokou 
veřejnost pořádány nebyly. Proto se 
skupina místních vinařů, kteří se ob-
čas scházeli právě na takových malých 
soukromých koštech v restauraci Bu-
fet Nová Čtvrť, rozhodla založit Klub 
přátel vína Staré Město o. s., aby se ofi-
ciálně výstava vín mohla uspořádat.  

V roce 2015 došlo k částečné obmě-
ně členů a vedení spolku a z důvodů 
sladění s platnou legislativou došlo 
k transformaci občanského sdruže-
ní na právní formu zapsaný spolek se 
sídlem na náměstí Hrdinů 100. V této 

KLUB PŘÁTEL VÍNA

podobě spolek funguje doteď. Kmenovou strukturu spol-
ku tvoří 5 aktivních staroměstských vinařů. Při různých 
akcích se k nám připojují a vypomáhají, kromě rodinných 
příslušníků, někteří další naši kamarádi, místní vinaři 
a příznivci.
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Hlavním záměrem spolku je od založení pořádání vý-

stav vín ve Starém Městě. První výstava vín byla uspořá-
dána 15. května 2010, kde bylo hodnoceno a vystaveno 
705 vzorků.  V roce 2018 se bude konat devátý ročník a už 
připravujeme oslavu jubilejního, desátého. Výstava vín si 
drží termín druhé květnové soboty a za dobu pořádání se 
z něj stal neoficiální poslední velký košt regionu Uhersko-
hradišťska, což zaručuje nejen zvýšený zájem návštěvníků, 
ale hlavně už vyzrálá a kvalitní mladá vína. Velkou radost 
máme z toho, že si staroměstský košt oblíbily i některá vel-
ká komerční vinařství z celé jižní Moravy a pravidelně jej 
obesílají svými vzorky. Ke cti místním vinařům vždy slou-
ží to, že naše místní vína jsou, v porovnání s těmi od zná-
mých vinařů, zcela kvalitativně srovnatelná, což dokazuje 
bodování nezávislých degustátorů.

Neméně významnou vinařskou akcí, kterou jsme zača-
li pořádat od roku 2015, je Staroměstský den vína, který 
byl koncipován tak, aby sloužil především k setkání všech 
staroměstských vinařů, výrobců vína, nadšenců a fandů 
tohoto ušlechtilého nápoje. Uplynulé tři ročníky ukazují, 
že jsme se touto akcí do vkusu návštěvníků trefili, proto-
že zatím vždy byl Jezuitský sklep, kde je akce pořádána, 
zaplněn do posledního místa. Specifikem této akce je, že 
kromě prezentace a degustace vín  z profesionálního vi-
nařství, které se každý rok mění, jsou ve volné degustaci 
vystavena vína, která  byla vyrobena pouze vinaři ze Sta-
rého Města. Přestože Staré Město není typickou vinařskou 
obcí, tak se každý rok shromáždí okolo 80 vzorků vín, což 
všem Staroměšťanům, kteří vyrábí víno v domácích pod-
mínkách, jistě slouží ke cti, že krásnou vinařskou tradici 
udržují a rozvíjejí.

Po dobu činnosti spolku se aktivity postupně rozšiřo-
valy, takže v současnosti jeho členové zajišťují košty a de-
gustace vína při různých oficiálních příležitostech, na ple-
sech, hodech, při akcích ostatních spolků (šachový turnaj 
FIDE OPEN, akce spolku Morrigan a další), tradicí se už 
stala zastávka v Jezuitském sklepě, kterou pořádáme pro 
účastníky akcí Na kole vinohrady, a buď sponzorsky, nebo 
dary do tomboly podporujeme i ostatní spolkový a spole-
čenský život ve Starém Městě.

Důležitou činností členů spolku je účast na odborných 
degustacích vín v širokém okolí. Tato práce začíná kon-
cem prosince a končí až v květnu, za sezonu se účastníme 
cca 30 bodovaných degustací, což s sebou nese potřebu 
vzdělávání se v senzorických a degustačních schopnos-
tech, v rozpoznávání různých nemocí a vad vín a posu-
zování jejich kvalit. Za tímto účelem členové spolku na-
vštívili i Střední vinařskou školu ve Valticích, kde probíhá 
odborné posouzení těchto znalostí a vydávání certifikátů 
úspěšným degustátorům, které členové spolku získali.

Klub přátel vína Staré Město je otevřeným spolkem, 
rádi mezi sebou přivítáme další vinaře a milovníky vína, 
kteří budou chtít práci spolku poznat a budou mít chuť 
aktivně se na činnostech spolku podílet.

Představení spolku Klub přátel vína
Počet členů: 6

Adresa sídla: nám. Hrdinů 100, Staré Město
Tel. číslo: 774 524 242
Email: dall@seznam.cz
Jméno kontaktní osoby:  Dalimil Vrána
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 24. 2. 2018 se dožívá 90 let 

naše maminka, babička a prababič-
ka paní Emílie Blahová. Všechno 
nejlepší a hodně zdraví přeje dcera 
Zdeňka a syn Mirek s rodinami 

POZVÁNKA NA 
DEGUSTACI
MARMELÁD

ZO ČZS Staré Město Vás zve na degusta-
ci marmelád, která se uskuteční v pátek 
9. 3. 2018 v 17.00hod. na Základní Škole 
Komenského 1720. Vzorky můžete nosit  
od 5. 3. - 8. 3. 2018 do budovy zahrádkář-
ských potřeb nebo na adresu Hradil Jaro-
slav, Krátká 1779, Staré Město. Na degusta-
ci jste všichni vítáni.
Vítězové budou finančně odměněni na ve-
likonočním jarmarku.

Předseda ZO ČZS Staré Město, Jaroslav Hradil

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 12. 3. 2018. Příští noviny vyjdou 30. 3. 2018

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

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA
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12. 3. 2018 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí pana Jana Duchtíka. Vzpomíná 
manželka a děti s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal 
zapomenout. Dne 10. 3. 2018 vzpome-
neme nedožitých 80 let našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana Augu-
stina Holuba. S láskou vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.

Dne 13. 3. 2018 vzpome-
neme sedmé výročí úmr-
tí paní Hedviky Botkové 
a zároveň vzpomeneme 
28. výročí úmrtí pana Jana 
Botka. Nikdy nezapome-
nou synové s rodinami.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, 
všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomá-
hal. Dne 24. 2. 2018 vzpomeneme 2. výro-
čí úmrtí pana Vlastimila Kaštánka.

S láskou vzpomínají manželka, synové, 
rodiče a sestra s rodinami.

Dne 24. 4. 2018 vzpomeneme třetí rok 
úmrtí pana Pavla Němečka. S láskou 
vzpomínají manželka, maminka, dcery 
a syn s rodinami.

Dne 31. 1. 2018 uplynul 1 rok od doby, 
kdy od nás odešel náš manžel, tatínek 
a dědeček pan Václav Pavlica. S láskou 
a úctou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka a dcery s rodinami.

Dne 17. 5. 2018 by se dožil 90 let pan 
Svatopluk Němeček (elektromontér). Zá-
roveň vzpomeneme osmé výročí úmrtí.
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VZPOMÍNKY  SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Sobota 3. března
18. ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE
Hrají CM Bálešáci a V.S.P. Band
Začátek 16.00 hod.

Pátek 9. března
PLES SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO
Hrají CM Bálešáci a Marathonband
Začátek 19.30 hod.

Pátek 16. března
TANEČNÍ VEČER PRO VEŘEJNOST
Hraje skupina Madusong
Začátek 19.00 hod.

Sobota 17. března
ZAHRAJTE NĚ, MUZIKANTI, DÁM VÁM PATÁK
aneb Beseda u cimbálu v kroji s výukou tanců
Vstupné 50,- Kč, krojovaní zdarma
Začátek 19.00 hod.

Sobota 17. března
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
8.00 – 11.00 hod.

Čtvrtek 22. března
EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival cestovatelských filmů
Začátek 18.00 hod., vstupné 90,- Kč

Sobota 31. března
GONG + TRILOBIT
Začátek 20.00 hod.

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

Středa 14. března
ČESKÉ STOPY NA BALKÁNĚ
Cestopisná prezentace a beseda Petra Slintáka
Jezuitský sklep, začátek 17.30 hod.

Neděle 18. března
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK
Začátek 10.00 hod.

Středa 21. března
KDO JSME, ODKUD JSME, KDE JSME SE TU VZALI
aneb O etnogenezi slovanů
Přednáší Luděk Galuška a Lucie Valášková
Jezuitský sklep, začátek 17.00 hod.

Pátek 23. března
NOC S ANDERSENEM
Jezuitský sklep

Úterý 27. března
VELIKONOČNÍ ČOKOLÁDOVÁNÍ
Přednáška s degustací
Začátek 18.00 hod., vstup zdarma

Dne 21. 5. 2018 vzpomeneme sedmé 
výročí úmrtí pana Antonína Němečka.
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Dne 3. 2. 2018 se uskutečnil ve Starém Městě již 50. tradiční 
ples Zimní pohádka, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Staré Město. Děkujeme tímto všem partnerům za jejich peněžní 
a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni toho-
to plesu. 

Jmenovitě jsou to: 

město Staré Město
Stanislav Houdek  bt servis  SM
STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM
Ray Service, a.s. Ing Petr Gabriel SM

Dále děkujeme dechové hudbě Staroměstská kapela, hudební 
skupině Trinom, CM Bálešáci a všem návštěvníkům Zimní po-
hádky za vytvoření příjemné plesové atmosféry a společného kul-
turního zážitku. 

HASIČI  DĚKUJÍ
Nábytek – Bobík  J. Trubačík  Hluk
Agro Zlechov   a.s.
Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů  SM
Josef Dubovský  autobusová doprava  SM
C.S.O. kovoobrábění F. Chmelař  SM
Spolek  přátel slivovice St. Město
ZEAS Polešovice a.s.
Nadace SYNOT  UH
Vinařství u Kapličky s.r.o. Zaječí
Senátor Ivo Valenta
Wasco – prodej krmiv SM

Za Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
Antonín Martínek

starosta sboru

 
HASIČI  DĚKUJÍ 

 
 
Dne 3. 2. 2018 se uskutečnil ve Starém Městě již 50. tradiční ples Zimní pohádka, který pořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město. Děkujeme tímto všem partnerům za jejich peněžní a 
věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni tohoto plesu.  
Jmenovitě jsou to:  
 
město Staré Město 
Stanislav Houdek  bt servis  SM 
STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM 
Ray Service, a.s. Ing Petr Gabriel SM 
Nábytek – Bobík  J. Trubačík  Hluk 
Agro Zlechov   a.s. 
Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů  SM 
Josef Dubovský  autobusová doprava  SM 
C.S.O. kovoobrábění F. Chmelař  SM 
Spolek  přátel slivovice St. Město 
ZEAS Polešovice a.s. 
Nadace SYNOT  UH 
Vinařství u Kapličky s.r.o. Zaječí 
Senátor Ivo Valenta 
Wasco – prodej krmiv SM 
 
 
 
1. FC Slovácko UH                                             MUDr.Hajná Irena Studio krásy – UH  
Akvaristika SM                                                     Pekárna Topek s.r.o. – Topolná  
Alma baterie SM   P.I. parket-UH- Filip Janča  
Anisport  sportovní prádlo  UH   Perla cukrářská výroba p. Zetík SM  
Barvy - Laky Hrabinec SM                                                            Petr Hájek - Hajkob SM  
Autokarosárna Zbyněk Juřena SM     Palnas spol. s.r.o.  
Autoopravna Králík SM   Potraviny Kouřimová SM  
Colorlak a.s. SM   Pneuservis a mycí linka Mařatice  
BestDrive SM   POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM  
CM Bálešáci   Rembrandtins.r.o. UH  
Hofman elektro s.r.o. UH     Potraviny Marie Hráčková SM  
Cukrárna Švecovi SM   PVT Jan Palica SM   
Bezkontaktní automyčka  Huštěnovská SM    Farma Trojek Nedachlebice  
EKO UH ing. Antonín Uhlíř SM   Studion REGE VITA Kunovice  
Bar na Špici a restaurace Na rudém SM   Růže Hučíkovi SM  
Hotel VILA VIOLA Luhačovice   Rybářské potřeby J. Dovrtěl   SM                           
Čalounictví MG VALEUR SM   SDH Staré Město  
IRON MOTO SM   ZFP Mazáč s.r.o.  
Farnost Staré Město   Pedikúra Zdeňka Perničková SM  
Jarmila Nožičková potraviny Altéře SM    Staroměstská kapela SM  
Jídelna Za radnicí SM   SKC Staré Město  
HAMÉ, s.r.o.   SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město  
Látal s.r.o. stavební a obchodní firma SM   Senzasport s.r.o. SM  
Fatra a.s. Napajedla   Sdružení rodičů Staré Město  
Květiny Klofáčová SM   Staroměstské uzenářství Vaďurovi SM  
FIT-KO SM    Studio Saphira Kunovice  
Ložiska Lovecký  SM   MORAVIA FLOOR SM x  
Juvacyklo SM   Linea Nivnice a.s. 
K+J Autoplus, s.r.o. SM   Svatební salon Pavlína SM  
Kadeřnictví Taťána SM   Tegü  VUKO spol. s r.o. Březůvky  
Kamenosochařství Petržel – Staněk  SM    Papíno SM 
Kavárna sv.Petr    Truhlářství Hájek Ostr. Lhota  
Keramika Blahovi SM   VTP Pelka s.r.o. SM   
M. Svadbíková masérské a regenerační služby UH   SDH Horní Bečva  
Klempířství p. Grebeň SM   Pneuservis Petr Verbík SM  
Kola Číhal - Stanislav Číhal SM   Pohřební služba pí. Horká SM  
Kovoplast v.d. Hluk   ZEAS Nedakonice a.s.  
Květiny, doplňkové zboží  Markéta Nevrlová SM   Rescue Training CZ SM  
MADIS  s.r.o. SM   Salon Sandra SM  
Lukáš Martínek, finanční poradenství SM     Zevos a.s. SM  
CRD 4 Vratislavský Večeřa  Kněžpole    FC Club B. Hampala SM 
Móda Prostějov SM   Foto Josef Kaňa 
MOKATE   Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM  
Lukrom Plus a.s.     PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM  
Nábytek Hejda s.r.o. Babice   Stapak  obalový materiál SM  
dumtoneru.cz SM    Soukromý zemědělec Ing. Talák SM  
Přístav SM    Kafe Uprostřed UH 
Kovovýroba Hoffmann s.r.o. O.N.Ves    Zahrádkářské služby  Ladislav Vaněk SM  
Metalšrot a.s. SM   Zahradní ráj s.r.o. Buchlovice  
Opravy silničních vozidel Drahomír Fryšták SM   Studio  Elegance SM  
Pivovar Jarošov   Restaurace Dobré časy SM  
Keramika Ing.Roman Vaněk SM   Rojal spol. s.r.o. Uh. Brod  
Tradix  stavebniny  SM  TC Staré Město  
OSH ČMS UH   Železářství Jegla SM 
Talk-e.cz UH  Technodat s.r.o., Zlín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále děkujeme dechové hudbě Staroměstská kapela, hudební skupině Trinom, CM Bálešáci a 
všem návštěvníkům Zimní pohádky za vytvoření příjemné plesové atmosféry a společného 
kulturního zážitku.  
 
 
 
 
 
                                                              Za Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 
                                                                                 Antonín Martínek 
                                                                                    starosta sboru 
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FAŠANK VE STARÉM MĚSTĚ

ZIMNÍ POHÁDKA










