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Jiří Pavlica s Hradišťanem a zaplněné náměstí Velké Moravy. 
Tato kombinace značí již několik let jediné, Velkomoravský kon-
cert. Ani letošní ročník, který se uskutečnil v neděli 2. září 2018 
od 17 hodin nebyl výjimkou. Kromě povedeného vystoupení Ji-
řího Pavlici vidělo několik stovek návštěvníků také koncerty dal-
ších hostů. Mezi nimi letos vystoupili na pódiu Hana a Petr Ulry-
chovi, Javory beat, Miroslav Dudík nebo žáci staroměstské ZUŠ. 

Úvodního slova se ujal starosta Starého Města, pan Josef Ba-
zala, a duchovní otec staroměstské farnosti, otec Miroslav Sucho-
mel. Oba divákům popřáli příjemný kulturní zážitek a nedělní 
Velkomoravský koncert zahájili.

Stejně jako v předešlém roce bylo součástí koncertu také pře-
dávání ocenění Ceny města za rok 2018. Slavnostní předání oce-
nění se uskutečnilo ještě před zahájením série koncertů a vystou-
pení. Letošními oceněnými se stali pan František Chmelař, Jiří 
Pavlica a Mgr. Josef Jurnykl. Svá ocenění si převzali z rukou sta-
rosty Josefa Bazaly a místostarosty města Martina Zábranského. 

 Všichni vystupující předvedli skvělé výkony, které diváci 
ohodnotili bouřlivým potleskem.

Text a foto: Aleš Korvas

VELKOMORAVSKÝ KONCERT
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Vážení spoluobčané, 
v tyto dny nám, představitelům města a zastupitelům, končí 

volební období. Již 5. - 6. října půjdete k volbám, abyste si zvolili 
nové zástupce, kteří pak budou další roky řídit naše Staré Město. 
Je tradicí, že jak starosta, tak i místostarosta hodnotí uplynulé vo-
lební období a rekapitulují, co se podařilo, co zůstalo jen na papí-
ře nebo v plánech pro období budoucí. Staroměstské noviny Vám 
pravidelně přináší výpisy z rozhodnutí rady nebo zastupitelstva 
města. Veškeré informace můžete najít i na internetových strán-
kách nebo v mobilní aplikaci „Hlášení rozhlasu“. Pravidelně jste 
informováni o kulturních, společenských a sportovních událos-
tech nebo i investičních akcích. Maté možnost se seznámit, co 
která příspěvková organizace ve městě pořádá. V minulém čísle 
jsem Vás přehledně informoval o všech investicích, které byly 
v průběhu čtyř let uskutečněny. Částka 250 milionů, kterou jsme 
mohli investovat, si troufám říci, je rekordní. Samozřejmě, jed-
notlivé projekty jsme museli připravit, povolit a zrealizovat, což 
nás stálo nemalé úsilí a někdy i dohady se spoluobčany, pokud 
jsme opravovali zrovna jejich ulici. To, že jsme někde narazili, 
mne pochopitelně mrzí, ale patří to k životu. Při rekonstrukci 
ulic jsme se snažili zajistit co nejvíce parkovacích míst pro oby-
vatele města a to i na úkor zeleně nebo trávníků. Dnešní doba je 
taková, že ve většině domácností je více jak jedno auto a k tomu 
nejsou ulice města ani rodinné domy připraveny. Podařilo se 
postavit novou budovu základní umělecké školy, z čehož mám 
velkou radost, zrekonstruovat zdravotní středisko, dům s pečo-
vatelskou službou v ulici Velehradská, zahájit rodinnou výstavbu 
v areálu Školního hospodářství, vykoupit pozemky včetně areá-
lu Širůch a mnohé další a další investice. Myslím, že výsledek je 
znát a naše město jsme posunuli o kousek dál. V tomto volebním 
období jsme neměli štěstí na dotace. Administrativa ministerstev 
a především vyhlášení programů ze strany dotačních fondů tr-
vala většinu volebního období. Teprve k jeho závěru se nám po-
dařilo získat nemalé finanční prostředky. I v těchto posledních 
dnech nám stále přichází nové a nové schválené žádosti, o které 
jsme žádali v průběhu minulých měsíců. Jistě je dobrou zprávou, 
že jsme získali dotaci na modernizaci školních budov ve výši 65 
milionů korun. Tyto investice se nyní realizují nebo v nejbližší 

době začnou uskutečňovat. Máme přislíbené dotace na zateplení 
domu s pečovatelskou službou na Kopánkách. Přišla nám schvá-
lena dotace na regeneraci travnatých ploch na Loukách ve výši 
10 milionů korun. Na Státní fond životního prostředí připravu-
jeme žádost na vodní plochu v Olší. Zastupitelstvo schválilo plán 
investic, ve kterém jsou popsány další investice, které bychom 
rádi uskutečnili v příštích letech.

Kromě investic jsme pokračovali v pravidelném přijetí jubilan-
tů na radnici, vítání nových občánků. Zde bych rád zmínil navý-
šení příspěvku na každé nově narozené dítě z 2000,- Kč na 5000,- 
Kč. Jsme si vědomi, že to je jen malý příspěvek pro mladé rodiny. 
Upravili jsme i úroky ve Fondu rozvoje bydlení na 0,5% a na 1 % 
s různou délkou splácení. Rada města navýšila příspěvek na 7 Kč 
za pytlový sběr plastů. Stále více občanů je do této činnosti zapo-
jeno. Mají tak možnost získat odpočet od poplatku za svoz odpa-
dů. Město přispívá i na společnou hromadnou dopravu seniorům 
tak, aby mohli důchodci nad sedmdesát let jezdit MHD zdarma.

Mám velkou radost, že se nám podařilo oživit nové náměstí 
Velké Moravy, kam jsme přesunuli všechny kulturní a společen-
ské akce, které se dříve organizovaly před radnicí nebo kdekoliv 
jinde. Kulturní komise přišla i s novými akcemi, které si postup-
ně získávají své zájemce. Náměstí Velké Moravy je postupně více 
a více navštěvováno turisty, kteří navštěvují Památník Velké Mo-
ravy, kostel Svatého Ducha nebo jen vyhlídkovou věž. Přijíždějící 
turisté jsou tímto prostorem nadšeni. Moc mě těší, že jsou vyu-
žívány prostory Jezuitského sklepa k různým oslavám a slavnost-
ním příležitostem. 

Co čeká nové vedení města a zastupitelstvo? Jistě by mělo rea-
lizovat všechny schválené investice, na které jsme získali dotace. 
Není jich málo. Mělo by se poprat a sehnat prostředky na výstav-
bu Volnočasového centra na náměstí Hrdinů, jehož vizualizaci 
najdete uprostřed tohoto čísla. Potřebná je modernizace Koupa-
liště Širůch a Sportovního areálu Širůch, který město nedávno 
koupilo. Mělo by se pokračovat v rekonstrukci ulic, veřejného 
osvětlení a zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích města. V rozši-
řování dětských hřišť a veřejných sportovišť o venkovní posilova-
cí stroje, v podpoře spolků, kulturního života a cestovního ruchu, 
podpoře a rozvoji vzdělávání dětí, školáků i seniorů.

Vážení spoluobčané, na závěr mého hodnocení uplynulého 
období bych chtěl tímto poděkovat panu místostarostovi za spo-
lupráci. Myslím, že jsme vycházeli velmi dobře a já si toho cením. 
Děkuji členům rady města a všem zastupitelům, kteří ke všem 
našim návrhům přistupovali pozitivně, se snahou posunout Sta-
ré Město dopředu. Děkuji i celému tým pracovníků městského 
úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, dobrovolným spol-
kům i farnosti za vstřícné jednání a pochopení. Rád bych vyjádřil 
vděčnost za podporu všem spoluobčanům Starého Města. Mnozí 
mně pomáhali nebo upozorňovali na nedostatky. Většinu přípa-
dů jsme dokázali vyřešit nebo najít vzájemné porozumění. 

Přeji Vám v komunálních volbách šťastnou ruku, abyste si 
dobře vybrali správnou politickou stranu a zvolili pracovité za-
stupitele, kteří pak vyberou nové vedení našeho města.  

Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, ale i op-
timismu a dobré nálady.

Josef Bazala 
starosta 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
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uplynuly již čtyři roky od chvíle, kdy jsem se díky vašim hla-
sům stal místostarostou našeho města a do zastupitelstva města 
Staré Město vstoupilo 5 kandidátů STAN. Velice si Vaší důvěry 
vážím. Mnoho jsem se od té doby naučil. Přišel jsem na radni-
ci s předchozími zkušenostmi z řízení školy a nově jsem mohl 
nahlédnout na školství z pohledu zřizovatele školských zařízení.  
Mé pracovní zkušenosti se během působení na radnici rozšířily 
o znalosti problematiky výkonu veřejné správy.  Mám upřímnou 
radost ze společně vykonané práce, která – jak doufám – i díky 
Starostům a nezávislým vedla k úspěšnému rozvoji a prosperitě 
města. 

Úspěšný rozvoj města však není ovlivňován jen rozhodnutím 
rady a zastupitelstva. Aby se rozhodnutí a vize podařilo přetavit 
ve skutečnost, musí být k dispozici schopní a ochotní zaměstnan-
ci městského úřadu. Proto jsem rád, že jsem na úřadě potkal zku-
šený tým odborníků, kteří své profesi opravdu rozumějí a kteří 
významně přispěli k tomu, že se hlavní programové cíle tohoto 
zastupitelstva naplnily.

Dovolte mi, abych vás seznámil s těmi nejzásadnějšími z nich.
V rámci bydlení intenzivně probíhala příprava území bývalé-

ho Školního hospodářství pro výstavbu rodinných domů, která 
vyvrcholila demolicí již nefunkčních zemědělských budov, ná-
sledně zasíťováním pozemků a jejich prodejem, aby v lokalitě Ve-
lehradské ulice mohly stát nové rodinné domky. Na 1. etapu bude 
navazovat příprava další části území v etapě druhé. 

Podařilo se nám také zatraktivnit podmínky pro podporu re-
konstrukce rodinných a bytových domů ve Starém Městě formou 
nízkoúročených zápůjček z Fondu rozvoje bydlení. 

V rámci zlepšování životního prostředí ozdobily naše ulice 
nové květinové záhony na sídlišti Kopánky a v ulicích Michalská 
a Velehradská. Květinová výzdoba se rozšířila i na sloupy veřej-
ného osvětlení a na zábradlí mostků přes Salašku a Baťův kanál. 
Postupně také oplocujeme sběrná místa separovaného odpadu, 
což by mělo vést k lepšímu estetickému vzhledu města a zamezit 
neoprávněnému skládkování domovního odpadu na těchto mís-
tech. 

Jsme rádi, že se podařilo vystavět novou budovu ZUŠ, kde našly 
všechny umělecké obory důstojné zázemí pro výchovu mladých 
talentů. Výstavba nového areálu pohybových aktivit u tělocvičny 
II. stupně ZŠ přispěje zase ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy 
a motivaci dětí věnovat se v jejich volném čase sportování. 

Navýšili jsme příspěvek pro nově narozené občánky Starého 
Města a podmínili ho bezdlužností rodičů vůči městu. Jako podě-
kování významným osobnostem za rozvoj a reprezentaci města 
jsme zavedli Cenu města Staré Město, oceňujeme také pedagogy 
a dobrovolníky v oblasti volnočasových aktivit.

Pro zvýšení komfortu bydlení seniorů v DPS jsme provedli 
rekonstrukci Domova s pečovatelskou službou na ulici Velehrad-
ská. K obohacení života seniorů přispělo celoroční nabídkou kul-
turně vzdělávacího programu Středisko volného času Klubko.

Sjednotili jsme pravidla pro poskytování podpory činnosti 
a akcí dobrovolných spolků formou programových dotací. Zá-
sadní přestavbou prošlo venkovní hřiště na ulici Michalská, ze 
kterého se stalo atraktivní multifunkční hřiště s moderním povr-
chem. Naším prioritním zájmem je dostat děti od počítačových 
her k pohybovým aktivitám na hřištích. 

Jsem velice rád, že náměstí Velké Moravy ožilo akcemi pořá-
danými městem, knihovnou a místními spolky. Vedle tradičních 
velikonočních a vánočních jarmarků našly své zázemí na náměstí 

Velké Moravy také výstava Zahrada Moravy se soutěží „O nej-
lepšího tanečníka slováckého verbuňku“, Den dětí, Světýlkový 
průvod, Svatomartinská slavnost, Mikuláš, Rozsvícení vánočního 
stromu a mnohé další.

V oblasti cestovního ruchu se podařilo uvést do provozu nové 
přístavní molo na Baťově kanále a tím legalizovat Přístaviště 
ve Starém Městě. Rozvíjela se nejen vodní turistika, ale i cyklotu-
ristika. Nové informační materiály o Starém Městě lákají v Event 
centru návštěvníky na prohlídku historických i novodobých 
atraktivních cílů. Zpřístupněním vyhlídkové věže kostela Svatého 
Ducha se návštěvníkům otevřel nevšední pohled na město i jeho 
okolí.

Rád bych poděkoval členům rady a zastupitelstva města 
za úspěšnou spolupráci při projednávání investičních a rozvojo-
vých záměrů, které byly ve Starém Městě realizovány nebo při-
pravovány v tomto volebním období. Oceňuji, že jednání vždy 
probíhala korektně, a chci vyzvednout snahu nalézt nejlepší ře-
šení pro město a občany, a to bez prosazování politických nebo 
jiných osobních zájmů. Nemohu popřít, že některá rozhodnutí 
byla obtížná a ne vždy se je dařilo realizovat snadno a bez kom-
plikací. 

Vážení spoluobčané, po celé čtyři roky jsme se snažili naslou-
chat vašim názorům, připomínkám a v rámci možností jsme 
s nimi pracovali. Věcná kritika může přinést lepší výsledky, proto 
jsme rádi, že sledujete naši práci a svými postřehy nás inspiruje-
te. Je přece naším společným zájmem, aby město, v němž žijeme, 
bylo zdravé, moderní a bezpečné. 

Děkuji Vám za spolupráci a podporu. Doufám, že jsem se svý-
mi kolegy přispěl k tomu, aby Staré Město bylo místem, kde rádi 
žijeme.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta 

MILÉ DÁMY, MILÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
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Již třetí ročník ocenění Cena města Starého Města zná své le-
tošní majitele. Na základě návrhů od občanů, spolků nebo práv-
nických osob je vybrala rada města a tento výběr posvětilo zastu-
pitelstvo.

S  odměnou je spojená kromě pamětní rytiny od  Jaroslava 
Tvrdoně také pěti tisícová odměna a  obdržení pamětního listu 
a medaile od představitelů města. 

„Výběr tří oceněných finalistů není nikdy jednoduchý. Na no-
minacích se nám scházejí jména, která ve velké většině pro Staro-
měšťany jsou více či méně dobře známá. Stejně jako v předešlých 
dvou ročnících i letos byla nad nominovanými živá diskuze. Vždy 
ale dojdeme nakonec ke shodě,“ řekl starosta Josef Bazala.

Letošními oceněnými jsou:
Dlouholetý ředitel Základní školy ve Starém Městě, pan Josef 

Jurnykl.
Zakladatel a majitel společnosti C.S.O., pan František Chme-

lař.
Umělecký vedoucí souboru Hradišťan, houslista a  hudební 

skladatel, pan Jiří Pavlica.
Všichni ocenění si převzali své ceny a drobné dárky na pó-

diu na náměstí Velké Moravy během Velkomoravského koncertu 

CENA MĚSTA ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ MAJITELE

Město Staré Město uděluje
Cenu města Starého Města  

v roce 2018
 panu Františku Chmelařovi

- v  roce 1992 se stal spoluzakla-
datelem a  dnes jediným jednatelem 
firmy C.S.O. spol. s.r.o. s více jak 160 
zaměstnanci, firmu sídlící a  působí-
cí ve  Starém Městě, která se zabývá 
výrobou velmi přesných komponent 
zejména z  hliníkových slitin pomocí 
CNC strojů, vybudoval od  základu 
až do dnešní podoby, firma je úspěš-
ná a je významným zaměstnavatelem 
v regionu. 

- za významnou dlouholetou čin-
nost v oblasti rozvoje podnikání.

Město Staré Město uděluje
Cenu města Starého Města 

v roce 2018
panu Jiřímu Pavlicovi

- umělecký vedoucí hudebního 
souboru Hradišťan, vynikající hou-
slista a  skladatel, jehož práce získala 
mnohá odborná ocenění, svou kon-
certní činností s  českými i  zahranič-
ními interprety a  soubory spojuje 
různé hudební žánry a  tím vytváří 
mosty mezi lidmi, získal několik zla-
tých desek a  platinou desku za  nej-
prodávanější alba, je autorem filmové 
a divadelní hudby.

- za významnou činnost v oblasti 
rozvoje kulturního a  duchovního ži-
vota města.

Město Staré Město uděluje
Cenu města Starého Města 

v roce 2018
panu Josefu Jurnyklovi

- dlouholetý ředitel Základní 
školy ve Starém Městě, svým odpo-
vědným přístupem k  řízení školy 
se zasloužil o  rozvoj a  modernizaci 
školství ve Starém Městě, jako učitel 
i  jako ředitel školy se pozitivně po-
dílel na odborném růstu pedagogic-
kého sboru, na výchově a vzdělávání 
dětí, formování jejich osobností a je-
jich dalším profesním směřováním.

- za významnou činnost v oblasti 
rozvoje školního vzdělávání a výcho-
vy mládeže.

v neděli 2. září 2018.
Cenu města Starého Města začalo město udělovat v roce 2016. 

Prvotní výběr provádí kulturní komise, která ze všech navržených 
osob provede výběr. Ten předá radě města, která nakonec vybere 
tři finalisty, které musí nakonec schválit zastupitelstvo města.

Text a foto: Aleš Korvas
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Staroměstské sdružení, Soukromníci a Svobodní
Volební číslo: 2
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta
1 Mgr. David Lukáš
2 Bc. Robert Januška
3 Jiří Zambal
4 Ing. Jiří Jelínek
5 Ing. Vlastimil Koutník
6 Mgr. Michal Hampala
7 Bc. Žaneta Schneiderová
8 Ing. Martin Řezníček Ph.D.
9 PhDr. Věra Olšáková

10 Ing. Tomáš Dostalík
11 Bc. Jitka Škrabalová Habrovanská
12 Aleš Machálek
13 Bronislav Hampala
14 František Černý
15 Pavel Vlček
16 Radoslav Malina
17 MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Volební číslo: 1
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta Zaměstnání
1 Josef Bazala starosta města
2 Ing. Kamil Psotka vedoucí konstrukce
3 Ing. Josef Trňák technik
4 Ing. Vojtěch Foltýnek vedoucí projektant
5 Františka Pavlicová předsedkyně Sociální komise
6 Ing. František Šima výrobní ředitel
7 Ing. Josef Vaculík invalidní důchodce
8 MUDr. Aleš Hřib lékař
9 MUDr. Zuzana Psotková lékařka

10 Ondřej Slavík produktový manažer
11 Dagmar Zálešáková starostka Orla
12 Josef Vanda konstruktér
13 Mgr. Bc. Kateřina Vránová školní psycholožka
14 Bc. Milan Horák technik
15 Mgr. Jana Ferdová učitelka ZŠ
16 Pavel Berka, dipl. um. učitel ZUŠ
17 Josef Maňák živnostník OSVČ

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Česká strana sociálně demokratická
Volební číslo: 4
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta Zaměstnání
1 MUDr. Irena Pelechová dětská lékařka
2 Ing. Pavel Němec vedoucí pracovník
3 Jaroslav Pelka podnikatel
4 Mgr. Milana Matyášová učitelka
5 Zdeněk Petržel kamenosochař
6 Ing.Pavel Horák technik
7 Ladislav Prostředník živnostník
8 Libor Škrhák strojař
9 Bedřich Vlk izolatér

10 Petr Strenzl živnostník
11 Eva Němcová důchodkyně

Komunistická strana Čech a Moravy
Volební číslo: 3
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta Zaměstnání
1 Ing. Ladislav Vaněk technik
2 Mgr. Marie Pešlová pedagog
3 Petr Hájek OSVČ
4 Vladislav Kluka OSVČ
5 Mgr. Věra Víchová pedagog
6 Marie Fridrichová důchodce
7 Zlata Petek prodavačka
8 Pavel Pešl elektrikář
9 Josef Sýkora řidič

10 Miroslav Horák důchodce

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Volební číslo: 6
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta Zaměstnání
1 Mgr. Martin Zábranský místostarosta, učitel
2 Ing. Marek Pochylý vedoucí distribuce
3 Ing. Lenka Pleváková ekonomka, učitelka
4 Marie Hráčková podnikatelka
5 Erik Feldvabel mechanik, lektor
6 Martina Všetulová vychovatelka
7 Mgr. Martin Řimák obchodní zástupce
8 Petra Jara zdravotní sestra
9 Vladislav Paroulek jednatel firmy

10 Martin Baláž učitel
11 Veronika Kaštánková ekonomka, lektorka
12 Libor Vaďura živnostník
13 Milan Šobáň strojník
14 Bc. Karel Šuranský manažer vzdělávání
15 Lucie Nováková studentka VŠ
16 Ing. Antonie Řádková středoškolská učitelka
17 Ing. Petr Straka předseda sportovního klubu

Občanská demokratická strana
Volební číslo: 5
Pořadí na kandidátní 

listině Jméno kandidáta Zaměstnání
1 Mgr. Vratislav Brokl ředitel školy
2 Ing. Pavel Bartošík manažer
3 Sylva Janíková bankovní poradce TOP SB
4 Ing. Kamil Khazaal dopravní inženýr
5 Ing. David Mišťúrik podnikatel
6 Ing. Michal Jakšík manažer
7 Pavlína Hájková vychovatelka ve školní družině
8 Ing. Stanislav Gabriel důchodce
9 Pavel Tyl obchodní ředitel

10 Jiří Bartošík důchodce
11 Mgr. Stanislava Kupcová učitelka ZŠ
12 Roman Valenta referent financování
13 Jiří Vojtěšek podnikatel
14 Zdeněk Pavlíček živnostník
15 Ing. Vladimír Beránek důchodce
16 Jana Popová podnikatelka
17 Mgr. Richard Vodička vysokoškolský pedagog

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY



10

Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám poděkovali za důvěru, kterou jste nám pro-

jevili před čtyřmi lety a podělili se s vámi o zkušenosti z práce 
v radě a v zastupitelstvu města za uplynulé volební období. Poda-
řilo se nám, domníváme se, že úspěšně, navázat na konstruktivní 
práci předcházejících volených orgánů města a  potvrdilo se, že 
jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj města je schop-
nost povýšit zájmy města a občanů nad zájmy osobní a politické.

Pro dobrou práci rady je důležitá příprava podkladů a  ma-
teriálů, na  nichž se samozřejmě podíleli zaměstnanci radnice 
a  zejména vedení radnice v  čele se starostou Josefem Bazalou 

ČTYŘI ROKY SPOLUPRÁCE V RADĚ A V ZASTUPITELSTVU MĚSTA
a místostarostou Martinem Zábranským. Samotná jednání rady 
probíhala ve snaze přítomných nalézt optimální řešení s užitkem 
pro občany i město. Díky tomu se podařilo za uplynulé čtyři roky 
uskutečnit řadu investičních akcí i  společenských událostí, kte-
ré jistě přispěly ke  spokojenému životu občanů Starého Města. 
Za tuto dobrou spolupráci chceme poděkovat zastupitelům a ze-
jména starostovi Josefu Bazalovi a místostarostovi Martinu Zá-
branskému.

Členové rady města Ing. Kamil Psotka, Jaroslav Pelka  
a Radoslav Malina
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U S N E S E N Í
z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného 22.08.2018

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 211 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní ***, dohodou k 30.09.2018.

1.4 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na zemědělskou stavbu (garáž) bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 25 m2 v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní *** od 01.09.2018 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ná-
jemné ve výši 35 Kč/m2 a rok + příslušná sazba 
DPH, za účelem parkování vozidla. 

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku p. č. 4508/29 ostat. 
plocha o výměře 6 m2, před restaurací EGO, 
ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti MARIN-
G-CNC, s.r.o., Staré Město, Brněnská 490, 
IČ: 28313917, od 01.09.2018 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou výpovědní 
lhůtou a nájemné ve výši 145,60 Kč/m2 a rok + 
příslušná sazba DPH, za účelem umístění mo-
bilního prodejního stánku se zmrzlinou. 

1.7 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 507/1 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 274 m2 v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozší-
ření zahrady u rodinného domu.

1.8 záměr na převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 6888/5 ostat. plocha o výměře 8 m2 
a pozemku p. č. 7291/9 ostat. plocha o výměře 
270 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 
Staré Město – Moravský Písek“. 

1.9 záměr na převod majetku – výkup pozem-
ku 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 Měs-
to – Moravský Písek“ stavební objekt 351 – Pře-
ložka koryta Zlechovského potoka v km 17.63. 

1.12 záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 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, nám. Hrdinů, ADRIVUM, kab. NN“ (ka-

belové vedení NN) na pozemcích p. č. 4549/1 
a 4546/13 ve vlastnictví města Staré Město, v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.13 záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 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, V Zahradě, Vavřiník, úprava DS DS“ 
(vedení NN – 12 m, sloup NN – 1 ks) na po-
zemcích p. č. 135/63, 135/65 a 135/71 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.14 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
na 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 Budějo-
vice, IČ: 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Hradišťská, Havránková, úpr. DS“ 
(kabel NN - 92m) na pozemcích p. č. 4551/5, 
4506/64, 4550/1 a 4550/2 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění kabelu NN, kabel NN – 92 m. 

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. 

1.15 záměr na uzavření smlouvy o zajištění 
provozu vodohospodářského zařízení - Infra-
struktura pro RD Velehradská – 1. etapa SO 
302 Vodovod“. 

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Re-
konstrukce zpevněných ploch v ulici Komen-
ského“ z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci, změny ceny díla a posunutí termínu 
dokončení díla.

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pří-
stavba víceúčelové sportovní haly Staré Město 
– stavební úpravy“ z důvodu změn oproti pro-

jektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na služby zadávané v otevřeném nadlimitním 
řízení na akci „Založení prvků ÚSES v lokalitě 
V Rybnících, k.ú. Staré Město“. 

5.3 v souladu s usnesením 21. ZM, bodem 
3.3), ze dne 07.02.2018, rozpočtové opatření 
č. 5/2018:
zvýšení příjmů ze 173.108 tis. Kč na 173.733 
tis. Kč 
zvýšení výdajů ze 204.709 tis. Kč na 205.230 tis. 
Kč
změnu financování ve výši 31.601 tis. Kč 
na 31.497 tis. Kč
 
6.1 odměny členům komisí a výborů za práci 
v roce 2018 formou občerstvení dle zápisu.

II. neschválila

1.2 pronájem části pozemku p. č. 240/446 ostat. 
plocha o výměře cca 2.350 m2 v lokalitě Čerťák 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, pana Radmilu Schneiderovi, Staré Město, 
Za Špicí 2185, IČ: 10092498, za účelem využití 
pozemku k Pump tracku.

1.3 záměr na pronájem pozemku p. č. 240/451 
ost. plocha o výměře 16.205 m2, pozemku 
p. č. 240/454 ost. plocha o výměře 205 m2 a ne-
movitosti bez č. p. na pozemku p. č. st. 2471 
zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2, vše 
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
cyklistické trati a základny pro cyklistický bi-
kerský klub Staroměstský BIKER. 

III. doporučila zastupitelstvu města

1.10 schválit převod majetku a následné uza-
vření kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 340/134 ostat. plocha/zeleň a části pozem-
ku p. č. 340/135 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o celkové výměře cca 25 m2 v lokalitě ulice 
Janáčkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům paní ***, za cenu 
1.000 Kč/m2, za účelem příjezdu k parkovací-
mu stání k rodinnému domu, který je v jejich 
spoluvlastnictví.

1.11 schválit převod majetku a následné uza-
vření 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
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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 Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků paní ***, za cenu 22 Kč/
m2. 

IV. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím peněžního daru 
ve výši 10.000 Kč pro Základní školu, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČ:75022567, od NADACE SY-
NOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 26218330. Dar je určen na nákup 
sportovních potřeb a pomůcek.

3.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
75.466,- Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, IČ:75022567, od obecně prospěšné společ-
nosti WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci 
jejího charitativního projektu „OBĚDY PRO 
DĚTI“. Finanční dar bude použit na úhradu 
stravného ve školní jídelně pro celkem 17 žáků 
ve školním roce 2018/2019, a to v období 
od 03.09.2018 do 28.06.2019.

3.4 s poskytnutím náhradních prostor (Spo-
lečensko-kulturní centrum, Přístavba ví-
ceúčelové sportovní haly, Polyfunkční sál, 
MŠ Rastislavova, Základní umělecká škola) 
pro žáky Základní školy, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
po dobu rekonstrukce Základní školy na dobu 
od 01.11.2018 do 30.06.2019.

V. stanovila

1.16 starostu města jmenováním členů komise 
pro výběrové řízení obálkovou metodou na sta-
vební pozemky v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které se uskuteční dne 17.09.2018.

VI. vyhlásila

5.1 výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení v roce 2019 v souladu 
s Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení. 
 Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2019 je sta-
novena v termínu od 01.10.2018 do 31.01.2019. 

VII. vzala na vědomí

1.6 uzavřené nájemní smlouvy v areálu Širůch, 
které přechází ze společnosti SYNOT REAL 
ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, Libeň, Pra-
ha 8, IČ: 26221276 na město Staré Město, dle 
zápisu.

3.3 žádost Mgr. Jana Zábranského, ředitele Zá-
kladní školy, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, IČ: 75022567, 
o navýšení rozpočtu na financování školního 
psychologa v období 08-12/2018.

4.1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dle § 79 stavebního zákona.

4.2 žádost o vydání společného rozhodnutí dle 
§ 94a stavebního zákona.

4.3 žádost o vydání dodatečného povolení 
stavby dle § 129 stavebního zákona.

6.2 činnost Městské knihovny Staré Město za I. 
pololetí 2018.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – 
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. Hra-
diště, za účelem rozšíření zahrady u rodinného 
domu, na úředních deskách. 
T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – vý-
kup pozemku p. č. 6888/5 ostat. plocha o vý-
měře 8 m2 a pozemku p. č. 7291/9 ostat. plo-
cha o výměře 270 m2, vše v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, za účelem stavby “D55, 
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“, 
na úředních deskách. 
 T: ihned
 

1.9 zveřejnit záměr na převod majetku – výkup 
pozemku p. č. 7290/1 ostat. plocha o výměře 
2.140 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, za účelem stavby “D55, stavba 5508 Staré 
Město – Moravský Písek“ stavební objekt 351 
– Přeložka koryta Zlechovského potoka v km 
17.63, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.12 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 Budějo-
vice, IČ: 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, nám. Hrdinů, ADRIVUM, kab. 
NN“ (kabelové vedení NN) na pozemcích 
p. č. 4549/1 a 4546/13 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.13 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, V Zahradě, Vavřiník, úprava DS DS“ 
(vedení NN – 12 m, sloup NN – 1 ks) na po-
zemcích p. č. 135/63, 135/65 a 135/71 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.15 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o za-
jištění provozu vodohospodářského zařízení - 
Infrastruktura pro RD Velehradská – 1. etapa 
SO 302 Vodovod“, na úředních deskách.
 T: ihned

2. Finančnímu odboru

3.3 navýšení neinvestičního příspěvku zřizo-
vatele pro Základní školu, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace. T: 
příští RM

3. Řediteli příspěvkové organizace Sportovní 
a kulturní centrum

5.2 poskytnout 2x zdarma prostory k proná-
jmu pro konání společenských nebo vzděláva-
cích akcí, pořádaných Uherskohradišťskou ne-
mocnicí a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské 
Hradiště, IČ: 27660915, na základě uzavřené 
smlouvy o spolupráci v souvislosti s konáním 
motocyklových závodů XVI. Slovácký okruh 
v letošním roce. 
 T: do konce roku 2018   

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



13

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Jeden z  největších svátků pro milovníky horkovzdušných 
balónů v roce zažilo Staré Město. V lokalitě Louky u vodní ná-
drže naproti nákupním centrům si daly dostaveníčko desítky pi-
lotů horkovzdušných balónů se svými letouny, aby se zúčastnily 
22.  Mistrovství České Republiky a  Fiesty 2018. Celovíkendová 

Další zatraktivnění vyhlídky z  věže kostela Sv. Ducha pro 
návštěvníky je k dispozici od konce srpna letošního roku. Právě 
na konci prázdnin byly totiž na zábradlí na vrcholku prosklené 
věže instalovány směrové tabulky s informacemi o směru a vzdá-
lenosti zajímavých turistických cílů z regionu. 

To podle místostarosty Martina Zábranského, zodpovědného 
za rozvoj turistiky, pomůže návštěvníkům Starého Města k lepší 
orientaci v okolí a v některých případech i pobaví při odkazech 
na vzdálenost vybraných velkých evropských a světových měst. 
„Doplnění vyhlídkové věže o směrové cedule je pro turisty pří-
jemným bonusem a odměnou za namáhavou cestou po dvě stě 
třiceti jedna schodech věže kostela do prosklené vrcholové části 
a také dalším krokem podpory rozvoje cestovního ruchu ve Sta-
rém Městě“, řekl místostarosta města Martin Zábranský. Na tvor-
bě a výrobě směrových cedulí se podílela staroměstská reklamní 
agentura Trifid.

Text: Aleš Korvas, Foto:  Trifid

akce začala v pátek 31. srpna a pokračovala 
až do soboty 1. září 2018. 

„Balónáři“ obsadili téměř celou travna-
tou plochu v okolí vodní plochy, nicméně 
přístup k vodě pro návštěvníky byl zacho-
ván. „To byla jedna z našich podmínek, aby 
lidé, kteří chtějí k vodě, nebyli nijak omeze-
ni,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský.

Tam, kde nebyly balóny, vyrostlo pódi-
um pro vystoupení. Pro návštěvníky byly 
připraveny koncerty, na  nichž vystoupili 
mimo jiné například Princess-Queen revi-
val, ale i program pro děti, který připravil 
kromě jiných také ostřílený bavič a kouzel-
ník Jirka Hadaš.

Navečer diváci mohli sledovat večerní 
balónovou show. Do  vzduchu se zvedly 
balóny nejrůznějších tvarů a velikostí. Kla-
sické balóny střídaly i netradiční, například 
ty ve  tvaru klauna. Všechny balóny hrály 

nejrůznějšími barvami a na nebi nad Starým Městem vykreslily 
nádhernou podívanou.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÉ NEBE ZAPLNILY DESÍTKY BALÓNŮ

Z VYHLÍDKOVÉ VĚŽE KOSTELA SV. DUCHA DO ŘÍMA 888 KM



Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 27. 9. – 30. 9. 2018
Program:

Čtvrtek 27. 9. 2018 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Polyfunkční sál
kostela Sv. Ducha

Voda je život
Vernisáž výstavy fotografií Ing. Květoslava Fryštáka
Výstava potrvá od 2.10.2018 do 14.10.2018, út - ne 11:00 až 16:30 h

Sobota 29. 9. 2018 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky

15:30 hod. radnice Povolení hodů

16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Jan Trubačík a Adéla Papayová

Neděle 30. 9. 2018 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy FS Kalina z Babic, Antonín Žmola, Milan Pokorák a Martin Vašulka , SLPT Dolina, Repetilky, DFS 
Dolinečka, CM Dolinka při ZUŠ Staré Město, CM Dolinečka, CM Bálešáci, Staroměští mládenci

Předprodej IC Staré Město a EVENT CENTRUM. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Polyfunkčního sálu kostela Sv. Ducha

slavnostiMichalské
Hody

 s právem



15

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Po roce přijely do Starého Města další delegace z partnerské-
ho města. Po loňské návštěvě našich francouzských přátel navští-
vily Staré Město tentokrát delegace německého města Tönisvorst.

Partnerský výbor si pro hosty připravil i letos nabitý program. 
Stejně jako vloni vyšel termín návštěvy opět na víkend, ve kterém 
se konají v Uherském Hradišti Slavnosti vína. Hosté z Tönisvors-
tu tak měli jedinečnou příležitost vidět nejen přehlídku krojů, ale 
i představení mikroregionu Staroměstsko.

Kromě festivalu folklóru pro členy delegace připravil partner-
ský výbor také nabitý program. S historií regionu měli možnost 
se seznámit v  Památníku Velké Moravy nebo navštívit propast 
Macochu a historickou část Brna, zámek v Buchlovicích či Kovo-
zoo ve Starém Městě.

Všichni členové početné delegace, kterých letos přijelo téměř 
sedm desítek měli v sobotu večer připravenou společnou večeři 
formou rautu v Jezuitském sklepě. Zde se také uskutečnilo spo-
lečné jednání partnerských výborů. „Co do počtu lidí se jedna-
lo zatím o největší skupinu hostů ze všech našich partnerských 
měst. I to svědčí o tom, že jsme pro zahraniční hosty lákavou de-
stinací,“ uvedl starosta města pan Josef Bazala.

Stejně jako v  předešlých letech i  letos byli hosté ubytováni 
většinou v  rodinách členů partnerského výboru a zaměstnanců 
Městského úřadu Staré Město. Z důvodu velikého zájmu a vyso-
kého počtu hostů z Tönisvorstu ale byla poměrně velká část hos-
tů ubytována v penzionech ve Starém Městě. „Tím, že se jednalo 
o termín pořádání Slavností vína, bylo poměrně složité najít ještě 
dostatek volných míst v penzionech a hotelech ve Starém Městě. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem provozovatelům ubytovacích 
kapacit, kteří městu vyšli vstříc a  volné kapacity pro ubytování 
hostů ještě našli,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský, který je 
také členem partnerského výboru.

Velké poděkování si zaslouží všechny rodiny, které ve svých 
domovech hosty z Německa ubytovaly a příkladně se o ně o dobu 
jejich návštěvy staraly. „Zatím se nám asi nestalo, že by hosté byli 
během návštěvy ve Starém Městě nespokojeni. To je z veliké části 
zásluha právě rodin, které jim nabídly pomocnou ruku a péči bě-
hem jejich návštěvy. Za to patří všem obrovský dík a pochvala,“ 
uvedl starosta Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas, Foto: Pavel Vrána

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA TÖNISVORST
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Prázdniny utekly jako voda a  další 
školní rok je na svém začátku. Děti se tak 
po  dvou měsících prázdninování opět se-
tkaly se svými spolužáky. Zahájení škol-
ního roku bylo ale také dnem, kdy poprvé 
usedlo do školních lavic šedesát prvňáčků, 
kteří 3.  září 2018 zahájili svou povinnou 
školní docházku. Poprvé ještě v doprovodu 
rodičů, kteří na ně dohlíželi ve třídě. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil 
nový ředitel ZŠ ve  Starém Městě, Jan Zá-
branský. Ten převzal pomyslné ředitelské 
žezlo od  končícího dosavadního ředitele 
Josefa Jurnykla. Ten největší základní ško-
lu na okrese vedl dlouhých osmadvacet let. 
Kromě ředitelů při slavnostním zahájení 
nechyběli ani zástupci zřizovatele, kterým 

je Město Staré Město, starosta Josef Baza-
la a  místostarosta Martin Zábranský, ale 
i starostové okolních obcí, pro které je sta-
roměstská škola spádová. Těmi jsou Kos-
telany nad Moravou, které reprezentoval 
starosta Pavel Duda. Chybět nemohli ani 
Josef Maňák, zástupce SRPŠ, a  duchovní 
správce staroměstské farnosti, otec Miro-
slav Suchomel.

Po přivítání žáků a popřání hodně stu-
dijních úspěchů na obou stupních základ-
ní školy zavítali zástupci města a pan farář 
také do  všech tří mateřských škol, které 
ve  Starém Městě jsou, aby popřáli dětem, 
ale i  vedení mateřinek hodně úspěchů 
v nadcházejícím školním roce.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN PŘIVÍTAL ŠEDESÁT PRVŇÁČKŮ
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Slavnosti vína jsou již řadu let festivalem folklóru, krojů 
a řemeslné výroby zdejšího slováckého regionu. Na tuto kul-
turní akci roku se každým rokem sjíždí víc a  víc návštěvní-
ků a právě pro ně jsou slavnosti vína primárně určeny. Staré 
Město má své místo zakotveno v průvodu i v celém programu, 
protože je s  trochou nadsázky právem považováno za  jedno 
z center slováckého folkloru.

Průvod krojovaných folkloristů, ale i  představitelů obcí, 
kteří většinou nesou prapor daného města nebo obce, vychází 
tradičně podle předem daného harmonogramu od  zimního 
stadionu. V průvodu nechyběly ani jednotlivé obce mikroregi-
onu Staroměstsko, kterými jsou Babice, Boršice, Huštěnovice, 
Jankovice, Jalubí, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, 
Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré Město, Sušice, Trapli-
ce Tučapy, Tupesy, Újezdec u Osvětiman, Vážany a Zlechov. 

Krojovaný průvod prochází pomalým krokem kolem 
budovy uměleckoprůmyslové školy přes Hradební ulici až 
na hlavní hradišťské náměstí. Návštěvníci si tak mají možnost 
po  celé délce trasy průvodu prohlédnout detailně jednotlivé 
kroje i  ukázky tanečních a  pěveckých vystoupení souborů 
z jednotlivých obcí.

Mikroregion Staroměstsko již tradičně vystupuje na nádvo-

ří pod Starou radnicí, kam se z hlavního náměstí všichni zde 
vystupující přesunuli. Zde byly připraveny programy jednotli-
vých folklorních souborů, kterými jako vždy provázel starosta 
Josef Bazala. Na závěr jako třešnička na dortu je pro diváky 
tradičně připraveno společné zpívání starostů. Zajímavostí 
tohoto společného zpívání je fakt, že se jen velmi zřídka kdy 
podaří uskutečnit domluvený nácvik, a proto samotné vystou-
pení bývá i značnou improvizací, která se ale vždy podaří. 

Text: Aleš Korvas, Foto: Pavel Vrána

SLAVNOSTI VÍNA PŘEDSTAVILY OBCE, KROJE 
A FOLKLÓR SLOVÁCKÉHO REGIONU
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Konec letních prázdnin je na náměstí Velké Moravy již tra-
dičně ve znamení Zábavného odpoledne, které pro děti připravu-
jí pracovnice staroměstské knihovny. Letošní ročník vyšel neděli 
2. září 2018, tedy poslední den prázdnin. Na mnoha stanovištích 
si děti mohly vyzkoušet plnit různé úkoly, které pro ně připravily 
spolky působící ve Starém Městě.

Po splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna.
I letos měly děti možnost obalit si své sešity a knihy, aby byly 

na první školní den řádně připraveny. S tímto jim rády pomohly 
pracovnice knihovny.

Text a foto: Aleš Korvas

Konec prázdnin a začátek nového školního roku si připomně-
ly děti v  kostele Sv. Ducha. Duchovní otec Miroslav Suchomel 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

KONEC PRÁZDNIN V KOSTELE SV. DUCHA
všem přítomným popřál hodně štěstí a píle v nadcházejícím škol-
ním roce.

Text a foto: Aleš Korvas
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Cyklistický závod pro děti pod názvem Staroměstský biker 
má za sebou první ročník. Ten se uskutečnil 1. září 2018 v areálu 
Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. 

„Hlavním cílem, proč jsme tento závod pořádali, byla snaha 
dostat děti blíže ke sportu. Myslím si, že kolo je skvělý prostředek, 
jak děti mohou více času věnovat sportu a přitom trávit čas ven-
ku,“ uvedl organizátor závodu Radmil Schneider.

Pro malé závodníky bylo připraveno pět kategorií, z  nichž 
každá hodnotila zvlášť chlapce a  zvlášť dívky. Kategorie jsou 
rozděleny podle ročníků narození dětí. Pro nejmladší děti, tedy 
ročníky narození 2014 – 2016 byla připravena pouze rovná trať 
v délce 100 metrů bez ohledu na to, zda soutěžili na kolech nebo 

odrážedlech. Starší děti narozené v letech 2012 a 2013 už muse-
ly na kolech urazit trať dlouhou 750 metrů. Nejstarší z kategorií, 
tedy děti narozené v letech 2006 a 2007, musely urazit trasu dlou-
hou 3750 metrů. Nejkratší trasa vedla jen po asfaltové cestě před 
hotelem, nejdelší už ale vedla téměř celá mimo upravené cesty 
po přírodním povrchu v areálu Střední odborné školy a Gymná-
zia ve Starém Městě.

Kromě závodění si ale děti přišly na své i na skákacích hra-
dech a bohatém doprovodném programu. Pro všechny soutěžící, 
ale nejen pro ně bylo připraveno také občerstvení.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ ROČNÍK STAROMĚSTSKÉHO BIKERA

Kategorie podle ročníků Délka trasy

2014, 2015, 2016 100 m - kolo
2014, 2015, 2016 100 m - odrážedlo
2012, 2013 750 m
2010, 2011 1 500 m
2008, 2009 3 000 m
2006, 2007 3 750 m

Vanessa Schneiderová
Sabina Beránková

Tabulka výjerců Staoměstského bikera:

Vítězové Vítězové

Patrik Pelikán
Radmil Schneider

Filip Fojtík
Patrik Bartošík
Radek Verbík

Lukáš Doleschal
Chlapci Dívky

Michaela Ondrůšková
Magdaléna Klementová

Denisa Tománková
Antonie Mandincová

TABULKA VÝHERCŮ STAROMĚSTSKÉHO BIKERA
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Nebývale vysokou částku se podařilo získat Zlínskému kraji 
z evropských dotací na tři velké investice v oblasti kultury. Jedna 
z nich bude ve Starém Městě. Zde bude Zlínský kraj investovat 
prostředky přes Slovácké muzeum do  výstavby Cyrilometoděj-
ského centra, které vyroste vedle současné budovy Památníku 
Velké Moravy. 

Nové centrum bude podle projektu sloužit jako moderní 
expozičně - depozitní centrum, tzv. Cyrilometodějské cent-
rum a na něj navazující venkovní expozice pro archeologickou 
podsbírku Slováckého muzea. Na  jeho realizaci získal Zlínský 
kraj z evropského Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu 100 milionů korun.

„O dobudování centra a svým způsobem i o rozšíření památ-
níku se na radnici jednalo již v roce 2005. Celou dobu se řešilo 

Prázdný, vesměs nevyužitý prostor po  bývalé budově ZŠ 
č. p. 1, která byla na začátku února 1994 zbourána, se brzy změ-
ní. Reálné obrysy začala díky peru architekta Balaje dostávat celá 
téměř nevyužívaná oblast, kde se léta nacházela pouze školní dru-
žina a kterou nyní využívá Čtyřlístek. Ta se nachází vedle nedáv-
no rekonstruované budovy základní školy čp. 715. 

„Město Staré Město si nechalo zpracovat studii na  základě 
požadavků knihovny, SVČ Klubko a školní družiny. Na základě 
získaných požadavků, které jsme panu architektu Balajovi pře-
dali, vytvořil pro město studii, jak by nové volnočasové centrum 
mohlo vypadat. Na jeho návrh se mohou čtenáři podívat upro-

hlavně financování celého projektu. V okamžiku, kdy se kraji po-
dařilo na tento projekt získat takové množství prostředků, nezbý-
vá než se radovat a být vděčný za to, že se vedení kraje rozhodlo 
tento projekt realizovat. Dojde tím k dalšímu posunu dotvoření 
celkové vzhledu náměstí Velké Moravy jako centra Starého Měs-
ta,“ uvedl starosta Josef Bazala.

V  současné době je přípravná fáze výstavby ve  stádiu zpra-
cování projektové dokumentace pro provedení stavby, následně 
pak bude v  letošním roce vyhlášena veřejná soutěž na zhotovi-
tele stavby. „Pokud vše půjde bez problémů, tak bychom mohli 
ve druhém pololetí příštího roku zahájit vlastní realizaci, tedy sta-
vební práce,“ sdělila Jitka Zpěváková ze Slováckého muzea.

Text: Aleš Korvas, Vizualizace: MěÚ Staré Město

střed Staroměstských novin,“ uvedl starosta Josef Bazala s tím, že 
se prozatím jedná pouze o pracovní verzi návrhu.

Návrh počítá také s parkovacími místy, které by byly umístěny 
v podzemních garážích. Současná studie počítá asi s 24 parkova-
cími místy.

Po  dokončení této budovy se opět rozšíří využití edukační-
ho komplexu, který již bude představovat první stupeň ZŠ, nové 
volnočasové centrum, vloni otevřenou budovu ZUŠ a Mateřskou 
školu Rastislavova, která se nachází vedle budovy ZUŠ.

Text: Aleš Korvas, Vizualizace: Ing. arch. Balaja

VE STARÉM MĚSTĚ VYROSTE CYRILOMETODĚJSKÉ 
CENTRUM ZA 100 MILIONŮ KORUN

NOVÉ CENTRUM MÍSTO BÝVALÉ 
ZŠ DOSTÁVÁ REÁLNOU PODOBU

20
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Třetí mistrovské utkání na  staronovém domácím stadionu 
Širůch odehráli v neděli 16. září 2018 mužští fotbalisté staroměst-
ké Jiskry. Fotbal domácího fotbalového celku se tak na  stadion 
vrátil po  dlouhých 15  letech. Jednalo se již o  třetí mistrovské 
utkání. „Oficiální otevření stadionu pro Jiskru Staré Město se 
naplánovalo na  tento zápas, který je v  podstatě derby, ikdyž se 
nejedná o kluby ze stejného města. Byl čas dovolených a prázdni-
nových akcí, proto jsme neočekávali vysokou návštěvnost a s ofi-

Tradiční týdenní volejbalový kemp mládeže ve Starém Měs-
tě, který připravuje mladé volejbalisty a volejbalistky VSK Staré 
Město na soutěžní sezónu 2018/2019, se uskutečnil předposlední 
týden školních prázdnin a opět patřil mezi velmi vydařené. 

Akce pořádaná ve  spolupráci oddílu VSK Staré Město a  ZŠ 
Staré Město, pyšnící se titulem Partnerská škola ČVS, měla svou 
podporu u Města Staré Město a MŠMT ČR. 

Všech 52 účastníků bylo rozděleno podle výkonnosti do ka-
tegorií přípravka, mladší žactvo, starší žáci a junioři. Pečlivě po-
skládaný tréninkový plán odpovídal věku a výkonnosti účastníků 
kempu. Sportovci využívali tréninkové prostory městské spor-
tovní haly Širůch, tělocvičny II. stupně ZŠ a nového venkovní-
ho sportovního areálu u školy. V rámci regenerace byly zařazeny 
také návštěvy koupaliště a wellnes centra na hotelu Synot. I přes 
vysoké venkovní teploty, které panovaly celý týden, se podařilo 
naplnit cíl sportovní přípravy a očekávání jejich účastníků.

„Mám velikou radost z  tradičně vysoké účasti na volejbalo-
vém kempu a především z toho, že se podařilo otevřít početnou 
skupinu dětí v  přípravce. Nejmladší účastníci, kteří navštěvují 
nejnižší třídy prvního stupně základní školy, jsou totiž zárukou 
široké volejbalové základny ve Starém Městě. Nabíráme do pří-
pravky chlapce i dívky. Ti mohou dále pokračovat ve volejbalo-
vém růstu v kroužcích v novém školním roce,“  pochválil Martin 
Zábranský, trenér mládeže. 

Poděkování patří také realizačnímu týmu, kde se vedení pří-
pravky ujala Lydie Podhrázká s  asistentkami Silvií Korvasovou 
a  Andreou Neubauerovou, nejstarší věkovou kategorii juniorů 

ciálním otěvřením jsme raději počkali až na září,“ uvedl předseda 
Staroměstské Jiskry Jan Žitňanský.

Soutěžní zápas se domácím povedl a před několika stovkami 
návštěvníků předvedli domácí borci skvělý výkon, který koruno-
val vítězství a další body do tabulky soutěže 1. B  třídy skupina C.

Text a foto: Aleš Korvas

trénoval Petr Obdržálek, starší žáky měl na starosti Martin Zá-
branský a mladší žactvo proháněl Jan Zábranský, který skloubil 
náročný volejbalový týden s  přípravou nového školního roku 
v pozici ředitele školy.

Přejeme všem volejbalistům VSK Staré Město úspěšnou se-
zónu 2018/2019 a  nejmenšímu „volejbalovému potěru“ radost 
z pohybu a ze hry.

Text: Martin Zábranský, Foto: Aleš Korvas

JISKRA PŘIVÍTALA PO 15 LETECH 
MISTROVSKÉ UTKÁNÍ NA ŠIRŮCHU

VOLEJBALOVÝ KEMP MLÁDEŽE 
VE STARÉM MĚSTĚ PRASKAL VE ŠVECH
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 Poslední srpnovou neděli se náměstí Velké Moravy 
vrátilo již popáté do období středověku. Na dvě stovky návštěv-
níků historické akce s názvem „Procházka středověkem“ mohly 
zhlédnout dovednosti lukostřelců při exhibičním turnaji vítězů 
Moravské ligy a členů česko-slovenského lukostřeleckého spolku 
CSWBS. 

 Celý program, který moderovala Jana Kašpar Jelínková, 
byl zahájen kvalifikačním turnajem střelců. Po první části pro-
gramu všechny pozdravil a popřál lepší počasí pan starosta Josef 
Bazala. Následovalo vystoupení skupiny historického šermu Va-
nir, která předvádí historické období Slovanů a Vikingů, taneč-
ní vystoupení skupiny historického tance Porta Temporis, která 
zapojila i tancechtivé návštěvníky. Čtení pohádek moderátorkou 
programu spolu s paní Miladou Rokytovou z Městské knihovny 
načalo druhou polovinu programu. Ve druhém vystoupení šer-
míři z Vaniru předvedli obranu při ostřelování šípy lukostřelci. 
Ukázky seků ostrými meči, sekyrkami a dlouhými noži sledovali 
návštěvníci před závěrečným lukostřeleckým turnajem.  Finálový 

turnaj lukostřelců vyhrál Petr Ospálek ml. ze Zábřehu n. M.
 V  rámci předvedení dobových řemesel jsme ochutnali 

v historické kuchyni Michala Kuznika např. švestkovou omáčku, 
krvavou cizrnu, hrachové homole s  rozinkami nebo špaldové 
placky na různý způsob. Zhlédli jsme kovařinu Václava Hubáčka, 
platnéřinu Antonína Nožičky a kožedělné řemeslo Petra Ospál-
ka st. Mohli jsme si vyrobit keramickou nádobu nebo figurku 
u Zuzky Pavlíkové. K vidění byly různé válečné, lovecké a zápalné 
šípy spolku CSWBS.

 Děti se kromě poslechu pohádek mohly svézt na poní-
kovi nebo využít dětského kolbiště s upravenými zbraněmi. Vy-
zkoušely si také odolnost štítové hradby šermířů spolu s rodiči.

 Poděkování patří především městu Staré Město, bez je-
jich výrazné pomoci by se tato již tradiční akce nemohla konat, 
všem účinkujícím, řemeslníkům, Spolku přátel slivovice za  ob-
čerstvení a  organizátorům ze společnosti přátel historie Morri-
gan.

Bohumil Višenka

LUKOSTŘELCI NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

Rada města Staré Město 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytnutí zápůjček 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2019 
 
Podmínky výběrového řízení:  
 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.10. 2018 do 31.1.2019. 
Žádost o zápůjčku musí být podána na závazném formuláři a musí 
obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou 
upřednostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných 
domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně 
bydlení.   
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním 
odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104). 
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Inspirován pár výlety do přírody, které jsem absolvoval v po-
sledních dnech, sedám za psací stůl a pln dojmů musím psát o vě-
cech kolem nás. O těch, kterých si možná někdo ani nevšimne, ale 
zároveň o těch, které mohou být předělem mezi životem a smr-
tí, mezi oázou a pouští. Že se svět kolem nás dramaticky mění, 
nezpochybní asi žádný z  vás. Více tuto skutečnost samozřejmě 
vnímají ti starší. A tady bych si vyprosil, že být starší, znamená 
být pesimističtější. Určitě ale starší znamená být zkušenější. Jak je 
ovšem vidět, mnohdy ani zkušenosti neznamenají automatickou 
aplikaci poznatků ze života do každodenní praxe v boji o přežití 
lidského pokolení. Naši předkové nám předali krajinu v jakémsi 
stavu. Jsme zvyklí všechno komentovat a povídat o tom, jak by se 
měly věci dělat lépe. Nejenom v politice. Každý, když se rozpoutá 
diskuse na  téma ochrana krajiny, ví, „jak na  to“. Dokonce jsme 
měli v Československu jako jedni z prvních v Evropě navržený 
systém územních systémů ekologické stability. A  výsledek? Po-
suďte sami. Stačí se podívat na historické letecké snímkování, kdy 
ještě v padesátých letech vidíte poměrně fragmentovanou a pes-
trou krajinu, která byla schopná odolávat větrné a  vodní erozi. 
Na polích se pořád ještě nacházely solitérní stromy a napříč lány 
procházely mnohdy kilometry dlouhé meze. Staří sedláci dobře 
věděli, že zdravé pole je to nejcennější, co může opravdový hos-
podář vlastnit. A co zde máme dnes? V lidských sídlech spousty 
většinou kvalitně udržované zeleně, kde se diskutuje, většinou na-
prosto zbytečně, o existenci každého jednotlivého stromu, ale je 
patrné, že bližší je nám košile, nežli kabát. Košilí nám budiž město, 
kabátem krajina. A na tu jsme tak trochu zapomněli. Výsledkem 
je, nyní již skoro definitivně, zdevastovaná a  suchem postižená 
krajina s mrtvými poli, na kterých budeme ještě pár let schop-
ni něco vyprodukovat, a potom, no potom přijde na jídelní stůl 
„plně syntetická strava“. Samozřejmě s využitím nejmodernějších 
poznatků vědy a hlavně chemického průmyslu. Do té doby, do-

kud poslední vrstvu půdy nespláchne voda či nesebere vítr, bu-
deme konzumovat „přírodní krmi“ stále se zhoršující kvality. Ale 
co potom dál? Možná jste si všimli, že nelétají včely, že kromě po-
sledních pár bělásků venku neuvidíte motýla, že z trávníku vám 
nezacvrká cvrček či nevrzne saranče. Zkrátka sterilní polomrtvá 
příroda nás začíná obklopovat a ani pěkná zeleň v intravilánech 
měst a obcí to nezachrání. O přežití se hraje vedle, v krajině. Ta je 
nám kolébkou, o tu musíme pečovat. Pokud v ní nebudeme zadr-
žovat vodu, pokud v ní nebudeme pečovat o půdu, o zeleň a o vše 
živé v ní, stane se nám pouští a potom i hrobem. Všimněme si, 
co se kolem nás za posledních dvacet let změnilo, vlastně spíše 
nezměnilo v krajině. V minulosti tolikrát kritizované velkoplošné 
hospodaření narostlo do ještě obludnějších rozměrů a rozmani-
tost pěstovaných plodin se snížila. Příkladem budiž nekonečné 
žluté lány řepky. Protierozní opatření spočívající ve  správných 
osevních postupech a plánech jakoby neexistovala. Tady platí zá-
sada, čím větší svah, tím spíše kukuřice. Nedávné splachy ornice 
na svažitých pozemcích při přívalových deštích tento přístup jas-
ně dokazují. Z krajiny již definitivně zmizely jakékoliv meze nebo 
solitérní zeleň, jak jinak, když dotace jsou od výměry obhospo-
dařované plochy, nikoliv od stavu pozemku, na němž roste úroda. 
Přístup „po nás potopa“ jakoby se stal heslem těch, co ve velkém 
obhospodařují ornou půdu. Nechci tady ukazovat na pachatele. 
Ten je jasný. Je to naše společnost, naše zákony, naše chování vůči 
přírodě jako komplex vlastností a hodnot, o které nám ve dnešní 
době jde. Z našeho myšlení se ztratil zdravý selský rozum. Komu 
není rady, tomu není pomoci. Rád bych připomněl to staré a plné 
moudro „Dědictví otců zachovej nám, Pane“. Jestli se ale věci bu-
dou vyvíjet podle současných pravidel, brzy nebude co zachová-
vat, protože tady nejde o zachovávání, ale o peníze. Proto pospí-
chejte ven, do přírody. Za pár let nám zbyde už jenom ta virtuální, 
na internetu.  

Text a foto: Květoslav Fryšták

KULTURNÍ KRAJINA?
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Rada města udělila Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dob-
rovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém 
Městě v roce 2018:

Mgr. Jitka Velgová– obor činnosti – Pedagogika volného času – 
vedoucí Dětského folklorního souboru Dolinečka.
Paní Jitka Velgová, učitelka zeměpisu a  matematiky na  míst-
ní základní škole, vedla Dolinečku v letech 1976 – 1999. Za tu 
dobu se jí podařilo přivést k lásce k folkloru nepřeberné množ-
ství malých dětí i dospívajících dívek a mladých mužů. Činnost 
soustředila nejen na nácvik nových pásem, ale zejména na udr-
žování lidových zvyků a obyčejů v obci. Byla členkou dospělého 
slovenského souboru. Její choreografie opakovaně získaly obdiv 
a uznaní nejen diváků, ale i odborné poroty.
Paní Jitka Velgová neodmyslitelně patří mezi pilíře, díky nimž 
má DFS Dolinečka za sebou již více jak šedesátiletou historii. Její 
nadšení, elán, přístup k dětem, ochota předávat své zkušenosti, 
šířit lidovou písničku mezi mladší generaci a snaha hledat „ta-
nečníka“ v každém dítěti.

Miroslava Číhalová – obor činnosti – katechetka, dlouholetá 
práce ve farnosti při přípravě liturgie, výzdoby, aranžování.
Několik desetiletí přispívá k  formování dětí jako katechetka. 

Ve farnosti je zapojena při přípravě liturgie 
při různých slavnostech a do tvorby výzdo-
by kostela.

František Ingr – obor činnosti – práce 
v Partnerském výboru, fotografování, prů-
vodcovská služba v kostele.
Dlouholetý místopředseda Partnerského 
výboru, přispívá k  rozvoji partnerských 
vztahů mezi partnerskými městy. Člen 
sdružení křesťanských fotografů „Člověk 
a víra“. Svými fotografiemi přispívá k pre-
zentaci města a  farnosti prakticky v rámci 
celé republiky. František Ingr poskytuje pro 
návštěvníky průvodcovskou službu v  kos-
tele.

Jiří Horsák  - obor činnosti – rozvíjení ry-
bářství, práce v Partnerském výboru, příse-
dící u soudu.
Pan Jiří Horsák byl od  roku 1966 členem 
Moravského rybářského svazu, z.s. po-
bočný spolek Staré Město, v roce 1976 byl 
zvolen do  funkce předsedy, kterou vyko-

nává doposud. Podílí se na mimoškolní výchově dětí a mláde-
že na  úseku rybářství, ochrana přírody, krajiny. Od  roku 1986 
je členem Ochotnického divadla ve Starém Městě, kde se podílí 
jako jeden z hlavních účinkujících divadla. Je taky členem Part-
nerského výboru. Dále byl přísedícím u soudu. 

Vojtěch Chlachula – obor činnosti – vedení folklorního soubo-
ru Dolina.
Pan Vojtěch Chlachula byl dlouholetým členem a následně ve-
doucím folklorního souboru Dolina ve Starém Městě. Do sou-
boru přišel v roce 1971 a dlouhá léta se aktivně podílel na čin-
nosti souboru jako tanečník. Od roku 1990 se věnoval souboru 
ve  funkci vedoucího. Pan Chlachula zajišťoval po  celou dobu 
ve své funkci veškeré souborové záležitosti s obrovskou dávkou 
nadšení, nadhledem a smyslem pro humor. Za dobu jeho půso-
bení ve funkci vedoucího se soubor prezentoval na nesčetných 
mezinárodních scénách, stejnou měrou pak participoval na kaž-
doročních kulturních akcích pořádaných souborem v místě své-
ho působení, které pan Chlachula organizačně zajišťoval.
Svou roli vykonával vždy s otevřeným srdcem, obrovskou grácií. 
V roce 2007 se rozloučil se souborem.

Josef Otépka – obor činnosti – požární ochrana – dobrovolný 
hasič.

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ
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Do sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě vstoupil v roce 
1950. Dlouholetý strojník sboru, který se staral poctivě o svěře-
nou požární techniku. Tuto funkci vykonával v letech 1957-1980.
V letech 1980-1990 vykonával funkci staršího strojníka a po roce 
1990 odborného poradce mladším strojníkům. Je nositelem titu-
lu Zasloužilý hasič, který mu byl udělen v roce 2000 v Přibysla-
vi. Byl jedním ze zakladatelů přátelství mezi sbory hasičů Horní 
Bečva a Staré Město, které vzniklo v roce 1973. V roce 2006 mu 
byl udělen Řád sv. Floriána. V roce 2018 mu byla udělena zásluž-
ná medaile III. stupně Okresního sdružení hasičů Uh. Hradiště 
za dlouholetou činnost v požární ochraně. Pan Josef Otépka je 
výraznou osobností sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě.

Ing.  Antonie Řádková – obor činnosti – starostka T. J. Sokol 
Staré Město.
Od roku 1991 je členkou obnoveného Sokola, od roku 1993 se 
stala starostkou a duší Tělovýchovné jednoty Sokol Staré Město. 
Do všesokolského dění zapojila T. J. Sokol Staré Město nácvikem 
skladeb pro všechny slety (1994-2018). Sletů se účastnily děti 
a ženy ve svých skladbách. Kromě pravidelného cvičení zajišťu-
je i kulturní a společenské využití členů T. J. Sokol Staré Město. 
Pracovala ve školství, kde krátce vyučovala na SPŠ v Uherském 
Hradišti a poté na Integrované střední škole Mesit v Uherském 
Hradišti – Mařatice.

Mgr. Bc. Kateřina Vránová – obor činnosti – vedení souboru 
Dolinečka, činnost v oblasti kultury.
Dlouhodobá činnost ve vedení souboru, aktivní zapojení v kul-
turních akcích města, práce pro rozvoj folkloru a tradic ve městě.
Paní Kateřina Vránová byla 
mnoho let členkou dětského 
folklorního souboru Dolineč-
ka, následně pak SPT Dolina. 
Věnovala se a  nadále věnuje 
výchově nových zpěváků a  ta-
nečníků jako vedoucí Dolineč-
ky, je varhanicí v  kostele Sv. 
Ducha, zapojuje se i  se svou 
rodinou do  všech kulturních 
aktivit ve městě.

Antonín Martínek – obor čin-
nosti – požární ochrana a kul-
turní dění.
Pan Antonín Martínek vstoupil 
do Sboru dobrovolných hasičů 
ve  Starém Městě jako jedna-
dvacetiletý. Již po  třech letech 
členství se stal strojmistrem. 
V  letech 1981-1990 zastával 

funkci velitele sboru. Od roku 1992 vede SDH Staré Město jako 
starosta sboru. Je držitelem řady významných ocenění Sdružení 
Hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jako hlavní pořadatel šestadva-
ceti Zimních pohádek přispěl ke  kulturnímu a  společenskému 
životu ve Starém Městě. Pan Antonín Martínek byl rovněž řadu 
let tanečníkem a zpěvákem folklórního souboru Dolina.

Vladimír Skrášek – obor činnosti – motorismus – motocyklové 
závody Slovácký okruh.
Pan Vladimír Skrášek se před 15 lety ujal funkce vedoucího zá-
vodního okruhu při pořádání motocyklových závodů Slovác-
ký okruh ve  Starém Městě. Stmelil kolektiv „staroměstských 
nadšenců“ a  společně se vždy na  zajištění bezpečnosti, jezdců 
a diváků během tréninku a vlastních závodů, zajistil postavení 
závodního okruhu. Pan Vladimír Skrášek je členem MSK Staré 
Město. Jeho zodpovědný, obětavý, příkladný přístup a jeho úsi-
lí se v minulosti setkávalo vždy s velmi kladným ohodnocením 
všech činovníků závodů.

Dagmar Zálešáková -  obor činnosti – volnočasové aktivity dětí 
a mládeže.
Paní Dagmar Zálešáková se stala od roku 1990 členkou příprav-
ného výboru pro obnovení tělovýchovné jednoty Orla ve Starém 
Městě. V  roce 1991 byla řádným členem Orla. Od  roku 1991-
2002 byla členkou výboru jednoty Orla, zapisovatel, následně 
pokladník jednoty. V roce 2003 byla zvolena do funkce starostky 
jednoty Orla Staré Město a členka Rady župy Velehradské.
V roce 2004 absolvovala akreditovaný kurz Cvičitel předškolních 
dětí a rodičů s dětmi III. třídy. V letech 2004-2017 byla vedoucí 
oddílu Cvičení rodičů s dětmi. Nadále pomáhá v oddílech Cvi-
čení rodičů s dětmi a Cvičení a pohybové hry I.

Antonín Horsák – obor činnosti – sportovní činnost – trenér 
mládeže ŠK Staré Město.
Pan Antonín Horsák se svou systematickou trenérskou prací po-
depsal na výchově mládeže šachového klubu ve Starém Městě. 
Prakticky celý svůj život zasvětil šachu a především práci s mlá-
deží, kterou trénuje již 48 let. Od doby jeho působení v roli trené-
ra (rok 1971) se mládež pravidelně umisťuje na čelných pozicích 
republikových žebříčků jak v soutěžích družstev, tak v soutěžích 
jednotlivců. Především díky jeho dlouhodobé a  systematické 
práci se řadí šachový klub Staré Město mezi největší a nejúspěš-
nější oddíly v ČR.

Ocenění
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Milovníci folkloru mohou jásat. Staroměstská cimbálo-
vá muzika Bálešáci pokřtila nové CD nesoucí název Širo-
ko, daleko, které nahráli během letošního jara. Představení 
a křest se uskutečnil v prostorách Společensko - kulturního 
centra. O tom, že je ve Starém Městě 
o folklor a cimbálovou muziku zájem, 
svědčí i vyprodaná místa a diváci, kte-
ří si vstupenky zakoupili, rozhodně 
nemuseli litovat. Bálešáci vedení To-
mášem Vavříkem předvedli parádní 
zážitek nejen po poslechové, ale svým 
bezprostředním přístupem i po vizu-
ální stránce.

„O  vzniku se mluvilo už před 
dvěma lety, ale skutečně usilovně se 
na něm začalo pracovat až letos v led-
nu,“ řekl umělecký vedoucí CM Bále-
šáci, Ondřej Bazala.

Na nové desce jsou nová i uprave-
ná čísla. Jak už je to u  Bálešáků ob-
vyklé, většinu úprav si prováděli sami, 
zejména je má na svědomí právě umě-

lecký vedoucí. Na dvě čísla si ale pozvali 
na pomoc kamarády z Vojenského umě-
leckého souboru Ondráš. Na tvorbě no-
vého nosiče se kromě Bálešáků podíleli 
také Staroměští mládenci nebo Repe-
tilky. „Velké poděkování bychom rádi 
směřovali zvukovému režisérovi Petru 
Prokopovi a hudebnímu režisérovi Pet-
ru Gablasovi z Cimbálové muziky Hara-
fica, za jejich profesionální práci,“ dodal 
Ondra Bazala. 

Celým večerem provázel Honza Plu-
hař a zhostil se nelehkého úkolu na vý-
bornou. Připravený program dostál je-
diné změny, a  to, když ze zdravotních 
důvodů nemohla vystoupit „folklorní 
celebrita“ Miroslav „Píďa“ Blaha. Jeho 
indispozici nahradila hbitě a  špičkově 
další stálice místní folklorní scény, Erik 
Feldvábel. 

Také on svým vystupováním napo-
mohl k tomu, že se celý večer vydařil a návštěvníci odchá-
zeli nadmíru spokojeni.

Text a foto: Aleš Korvas

BÁLEŠÁCI VYDALI ZBRUSU NOVÉ CD
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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. 

CURSILLO  
Název cursillo pochází ze španělštiny a znamená malý kurz (víry). 

Jeho počátky můžeme hledat na Mallorce. Odpovídá na základní 
otázky, které si člověk klade:

KDO VLASTNĚ JSEM? Cursillo vytváří prostor, ve kterém se 
každý může setkat sám se sebou a ptát se po smyslu života. Cursillo 
znamená naučit se říkat sám sobě úplné a radostné ano.

ODKUD PŘICHÁZÍM? Cursillo znamená překonat falešné 
představy o Bohu, poznat v Ježíši Kristu přítele a bratra, který nás 
vede do svobody dětí Božích.

KAM JDU?Cursillo dává konkrétní odpověď; začít žít vědomě 
a do důsledků jako křesťan. Důvěřuj, že Boží síla působí i ve tvé sla-
bosti. Nesoustřeďuj se příliš na své chyby, spíše se zaměř na své povo-
lání. Bůh tě volá. Cursillo znamená učit se nasazovat svoje schopnos-
ti v církvi a ve společnosti. Cursillo trvá plné tři dny a každého kurzu 
se zúčastní 10 – 20 můžu nebo žen vedeného týmem dobrovolných 
spolupracovníků z řad kněží a laiků. Podle svědectví mnohých se 
nedá popsat = MUSÍ SE PROŽÍT.

Do Čech a na Slovensko bylo Cursillo přeneseno z tehdejší Spol-
kové republiky Německo skrze MUDr. Irene Rischawy. V roce 1991 
se konalo 1. mužské Cursillo v Pačlavicích a první ženské Cursillo se 
uskutečnilo v roce 1992 ve Valašské Bystřici. Do naší farnosti se Cur-
sillo dostalo přes MUDr. Olgu Tělupilovou z olomoucké arcidiecéze. 
Nejprve se lidé scházeli v úzkém kruhu, později se o existenci a mož-
nostech účasti ve společenství dozvěděla širší společnost. Každý rok 
se v jarních měsících (duben – mužské Cursillo, květen – ženské 
Cursillo) otevírá kurz Cursilla pro nové účastníky. 

Společenství se schází každé druhé pondělí v měsíci po mši sva-
té. Pravidelných setkávání se účastní především absolventi kurzu 
víry, jejich rodinní příslušníci a ti, kteří chtějí nabýt vědomosti z ob-
lasti duchovního rozvoje. (V případě zájmu je možnost se obrátit 
na Bc. Milana Horáka nebo Marii Chlachulovou.) Do setkání vstou-
píme modlitbou breviáře, poté následuje modlitba za Cursillisty, ne-
mocné, kněžská a řeholní povolání aj. Tohoto času rozebíráme pře-
klad knihy Silvana Fausti „Nad evangeliem podle Lukáše“, abychom 
více a lépe porozuměli Božímu slovu. Členové tohoto setkání sdílí 
své myšlenky, zkušenosti a poznání. Předpokladem pro to, aby setká-
ní přineslo co největšího užitek pro všechny zúčastněné je, aby každý 
přicházel s otevřeným srdcem a otevřenou myslí. 

Cursillisté se podílejí na vedení modlitebních skupin matek, otců, 
společenství seniorů, zapojují se do úklidu kostela apod.

Každý rok probíhá Evropské setkání Cursillistů, pokaždé v jiném 
státě. Zemi pro další setkání volí členové evropského týmu Cursillis-
tů. Místo v konkrétním státě určí národní tým, který je za Českou 
republiku tvořen P. Mgr. Th.Lic. Pavlem Hödlem SL. L., Ing. Josefem 
Vlachem a Ing. Zdeňkou Labounkovou. V minulém roce tým roz-
hodl, že toto setkání proběhne v kostele Svatého Ducha ve Starém 
Městě. (Bylo to při hodové mši svaté 1. října 2017.) Právě zde vidí 
centrum, odkud se do světa šířilo křesťanství prostřednictvím věroz-
věstů Cyrila a Metoděje, kteří pobývali ve Starém Městě. Na tomto 
území se nacházelo mnoho kostelů (5). Nyní se radujeme z nově 
vystaveného kostela Svatého Ducha, který jsme mohli představit 
„celému světu“. Touto volbou jsme ukázali krásu Česka po duchovní 
i kulturní stránce.

Marie Chlachulová

KONCERT V CHRÁMU SV. DUCHA 
12. 10. 2018 V 18 HOD. 

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozra-
kých v Uherském Hradišti vás srdečně zve na koncert vokálně instru-
mentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia, který pořádá v rámci již 
24. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Tento koncert 
bude zároveň posledním a závěrečným počinem tohoto festivalu na celé 
Moravě. Na koncertě zazní interpretace gotických, barokních a rene-
sančních skladeb světových autorů.

Plakát – viz příloha
 

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY

V neděli 28. 10. 2018 oslavíme 100. výročí založení první českoslo-
venské republiky během mše sv. v 10 hod. v kostele Svatého Ducha, která 
bude sloužena za naši vlast, oběti  1. a 2. světové války a oběti totality.

VEŘEJNÁ SBÍRKA  
Ve dnech 15. - 21. 10. 2018 proběhne v našem městě veřejná sbírka 

na dokončení kostela Svatého Ducha

ZVEME VÁS
V sobotu 6. 10. 2018 bude v rámci adoračního dne otevřen po celý 

den kostel Svatého Ducha k modlitbě a rozjímání.
V pátek 27. 10. 2018 se na Orlovně uskuteční Duchovní obnova s P.  

Dr. Danielem Víchou, který je od r. 2014 farářem v Kravařích.
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 8. 10. 2018. 

Příští noviny vyjdou 26. 10. 2018.

Pozvánka na zvěřinové hody v Jídelně za Radnicí se bu-
dou konat ve dnech: pátek 21.11.2018 od 17 do 22 ho-
din a v sobotu 22.11.2018 od 11 do 22 hodin. 
Rezervace na telefon 605 126 710.

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

Sobota 6. října
40. VÝROČÍ KAPELY GONG
Hosté Reflexy Original a Trilobit
Začátek 20.00 hodin

Sobota 27. října
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hodin

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

Sobota 6. října 
STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA
Začátek 17.00 hodin
Jezuitský sklep

Pátek 26. října
OSLAVA ZALOŽENÍ ČSR
Kladení věnců k památníkům, lampionový průvod
Po průvodu posezení v Jezuitském sklepě

Sobota 27. - neděle 28. října
VÝSTAVA BONSAJÍ
Jezuitský sklep
Začátek 15.30 hod.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Dne 
23. 10. 2018 vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho syna, bratra, švagra, strýce, hasiče 
a kamaráda, pana Pavla Vandy ze Starého 
Města.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci 
s rodinami.

Dne 19. 10. 2018 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy od nás navždy odešla naše mamin-
ka a babička paní Ludmila Pavlicová. Dne 
31. 10. 2018  by se maminka dožila 75 
let.  S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují dcera Jana s rodinou 
a syn Petr. 

Dne 14. 10. 2018 by se pan Josef Kubala do-
žil 70 let a 26. 11. 2018 uplyne 5 let od doby, 
kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 2. 10. 2018 by se dožila Ludmila Šeb-
ková 80 let a 12. 3. 2018 uplynuly 2 roky 
od doby, kdy nás navždy opustila.
Stále s láskou vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami.

✔ 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



Mgr. David Lukáš
34 let, marketingový manažer, 

člen výkonného výboru  
Okr. fotbal. svazu Uh. Hradiště 

Bc. Robert Januška
46 let, oblastní manažer  

prodeje, člen zastupitelstva 
města, člen kulturní komise

Ing. Jiří Jelínek
50 let, jednatel společnosti, 

vývojář a odborník  
na informační systémy

Ing. Vlastimil Koutník
39 let, výkonný ředitel,  

odborník na bezpečnost  
a kamerové systémy

Jiří Zambal
49 let, vedoucí prodejny  

Best Drive,  
člen finančního výboru

1 2 3 4 5

SPOLEČNĚ
PodPoruje

Pozice Jméno kandidáta

6 Mgr. Michal Hampala 

7 Bc. Žaneta Schneiderová 

8 Ing. Martin Řezníček Ph.D.

9 PhDr. Věra Olšáková

10 Ing. Tomáš Dostalík 

11 Bc. Jitka Škrabalová Habrovanská 

12 Aleš Machálek 

13 Bronislav Hampala 

14 František Černý 

15 Pavel Vlček 

16 Radoslav Malina 

17 MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková 

• Rychlostní komunikaci D55
• Obchvat města ve směru od Brna  

do Uherské Hradiště-Jarošov
• Bezpečné a průjezdné ulice a cesty  

ve městě
• Parkovací dům u vlakového nádraží
• Strategickou vizi „Staré Město 2030”
• Vodní prvky do ulic a veřejných 

prostranství
• Podporovat spolkový život a pečovat  

o tradice
• Kvalitní vzdělání pro děti dle 

moderních trendů ve světě
• Vyšší příspěvek za nově narozené dítě
•  Posílit bezpečnost a budovat chytré město

•  Finanční příspěvky pro prvňáčky  
na školní pomůcky

•  Komunikační platformu mezi úřadem 
- spolky - firmami - obyvateli

•  Moderní autobusové zastávky  
s interaktivními obrazovkami

•  Volnou Wi-fi do ulic města
•  Výběhovou zónu pro psy
•  Školský a zájmový fond pro 

talentované děti
•  Transparentní hospodaření města  

a zřizovaných organizací
•  Dopravní systém pro seniory ve městě 

„SeniorTaxi”
•  Moderní letní areál s koupalištěm

PrO Staré mĚStO

Do voleb do zastupitelstva města Staré Město v termínu 
5. - 6. října 2018 kandidujeme jako jeden společný tým. 
Chceme, aby se občanům ve Starém Městě dobře a spo-
kojeně žilo. Jsme zde pro Vás a připraveni být Vaším hla-
sem v městském zastupitelstvu. Způsob Vaší volby může 
být různý, já bych si však velmi přál, a doporučuji to, abys-
te udělali pouze jeden křížek nahoře na hlasovacím lístku 
pro celou naši kandidátku č. 2 (Staroměstské sdružení, 
Soukromníci a Svobodní). Jenom tak můžeme dosáhnout 
výrazného volebního výsledku a následně naplnit naše 
programové priority. Děkujeme za Vaši podporu.

Pojďte do toho s námi! SPOLEČNĚ CHCEME PRO STARÉ MĚSTO

2volte 
dvojku



Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva města Staré Město v roce 2018 

Vážení spoluobčané, 
předkládáme Vám hlavní programové cíle naší volební strany, jejichž splnění v období let 2018 – 2022 bude znamenat další 
zkvalitnění úrovně života všech občanů Starého Města. 
V rozvoji města a zlepšování životního prostředí: 

- ke zlepšení obslužnosti souměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice spolupracovat na vybudování dalšího mostu 
přes řeku Moravu 

- ze strany města vytvářet optimální podmínky pro zahájení výstavby silničního obchvatu ER 55 ve směru Přerov – Břeclav 
- v rámci rekonstrukce centra města docílit úpravu dopravně nevyhovující křižovatky 
- zlepšit průjezdnost vybraných ulic města jejich převedením na jednosměrný provoz 
- pokračovat v rekonstrukci povrchu městských komunikací a ulic (ul. Stojanova, místní komunikace u drůbežárny ZEVOS, 

apod.) 
- vybudovat nový most pro cyklisty a pěší přes potok Salaška v ose ulice Komenského na sportoviště Širůch 
- zvýšit další počet parkovacích míst v okolí vlakového nádraží 
- provést kompletní rekonstrukci koupaliště 
- pro likvidaci biologického odpadu nabídnout občanům bezplatně kompostéry 
- upravit vyhlášku o svozu komunálního odpadu s finančním zvýhodněním seniorů nad 70 let, studující mládeže s pobytem 

mimo Staré Město a spoluobčanů pobývajících dlouhodobě mimo své trvalé bydliště 
V podpoře bydlení: 

- pokračovat v přípravě pozemků na výstavbu rodinných domků v areálu Školního hospodářství 
- prosadit výstavbu bytového domu sociálního bydlení 
- nadále pomáhat v modernizaci stávající zástavby formou výhodných půjček z fondu rozvoje bydlení 
- vybudovat další dům s pečovatelskou službou na Kopánkách 

V péči o mládež, seniory, sport, kulturu a společenský život: 
- doplnit zrekonstruovaná dětská hřiště na ulici Michalská a u Základní školy Komenského o zabudované cvičební prvky a 

nářadí 
- postavit novou městskou knihovnu 
- podporovat činnost klubu důchodců a zajistit finanční výpomoc pro pořádání přednášek a besed 
- zlepšovat podmínky pro výuku na základních školách i předškolních zařízeních 
- podporovat střediska pro využívání volného času mládeže 
- poskytovat finanční výpomoc zájmovým spolkům a sportovním oddílům na jejich činnost 
- podporovat kulturní tradice a zájmovou činnost pro všechny věkové kategorie občanů 

Kandidátní listina ČSSD pro volby do zastupitelstva 
StaréhoMěsta ve dnech 5. a 6. října 2018 

MUDr. Irena Pelechová, bez PP, dětská lékařka, 57 let 

Ing. Pavel Němec, člen ČSSD, vedoucí pracovník, 49 let 

Jaroslav Pelka, bez PP, podnikatel, 60 let 

Mgr. Milana Matyášová, bez PP, učitelka, 52 let 

Zdeněk Petržel, bez PP, kamenosochař, 61 let 

Ing. Pavel Horák, bez PP, technik, 33 let 

Ladislav Prostředník, bez PP, živnostník, 56 let 

Libor Škrhák, bez PP, strojař, 55 let 

Bedřich Vlk, bez PP, izolatér, 59 let 

Petr Strenzl, bez PP, živnostník, 46 let 

Eva Němcová, bez PP, důchodkyně, 71 let 

 

Víme, co chceme: 

- Rekonstrukci DPS Kopánky 
- Podporu modernizace škol 
- Podporu rekonstrukce Palánku 

na společenské centrum  
pro zájmové organizace 

- Podporu modernizace městského 
stadionu na Širůchu 
a městského koupaliště 

- Podporu rozšíření vodních ploch a 
biotopů 

- Výstavbu startovacích bytů a 
parkovacího domu u vlakového nádraží 

Děkujeme za Vaši podporu.  

ČSSD – volební číslo 4 



STARÉ MĚSTO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Mgr. Vratislav Brokl, lídr kandidátky

Vážení spoluobčané, milí Staroměšťáci, 

5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstva našeho města. Města s bohatou historickou a kulturní tradicí, města,
ve kterém společně žijeme. ODS Vám nabízí volební program, díky kterému chceme prosadit věci tak, aby se nám 
v našem městě žilo ještě lépe. 
Tento program reflektuje naši bohatou historii, opírá se o současnost a dívá se do budoucnosti. Stěžejní body 
našeho volebního programu jsou tyto:

1. Doprava, především optimalizace světelných křižovatek a budování kruhových objezdů
2. Zelené a čisté město, v první řadě chceme prosadit zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu
3. Podpora mládeže, seniorů a spolkového života ve městě
4. Kvalitní a dostupná lékařská péče
5. Podpora a pomoc malému a drobnému podnikání ve městě

Dalšími významnými prioritami, které chceme prosadit, je funkční a moderní urbanistické řešení našeho města. Je třeba řešit architektonické 
změny ve městě promyšleně a s návazností na potřeby jeho obyvatel. Myslíme na budoucnost a přejeme si, aby se nám všem ve Starém Městě 
žilo pohodlně a spokojeně.
V neposlední řadě se zasadíme o to, aby se staroměstská radnice stala místem vstřícným k občanům. Chceme radnici, která diskutuje s občany 
předtím, než rozhodne zastupitelstvo.

Vážení spoluobčané, milí Staroměšťáci, věřím, že společně dokážeme naplnit tyto vize tak, aby se nám ve Starém Městě žilo ještě lépe.

Vaše názory, náměty a připomínky očekáváme na adrese: info@ods-staremesto.cz
Další informace včetně kompletního volebního programu můžete najít na: www.ods-staremesto.cz

KANDIDÁTKA Č. 5
Volební číslo 6.
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Sbor dobrovolných hasičů Staré Město uspořádal dne 19. 
8. 2018 pod záštitou starosty města 
pana Josefa Bazaly již 11. ročník sou-
těže v požárním sportu „O putovní 
pohár starosty města Staré Město“, 
v disciplíně požární útok. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 12 družstev mužů 
a 7 družstev žen. Vítězem v kategorii 
mužů se stalo družstvo Vésky B s ča-
sem 17:60 s, v kategorii žen Vlachovi-
ce okr. Zlín s časem 18:49 s. 

V doplňkové soutěži „O demižón 
vína starosty SDH“ o nejrychleji stra-
žený terč vyhrálo v kategorii mužů 
družstvo Vésky B časem 17:60 s, v ka-
tegorii žen družstvo Popov z  okresu 
Zlín s časem 17:18 s. 

V další doplňkové soutěži „O cenu 

firmy Stanislav Houdek bt servis“ 
o nejvyrovnanější sestřik obou terčů 
vyhrálo v kategorii mužů družstvo  
Mladcová, okres Zlín, rozdílným 
časem 0:05 s,  v kategorii žen druž-
stvo Bojkovic rozdílným časem 0:10 
sekundy. 

Tímto děkuji sponzorům naší sou-
těže, kteří nás podpořili. Jmenovitě 
to jsou: město Staré Město, Stanislav 
Houdek bt servis Staré Město, Zlínský 
kraj, Jarošovský pivovar, Spolek přá-
tel slivovice Staré Město a Ing. Tomáš 
Mazáč – finanční poradenství. 

Dále děkuji všem družstvům hasi-
čů, hostům a divákům, které se naši 
soutěže zúčastnili a podpořili náš 
sbor. 

Antonín Martínek
starosta SDH Staré Město  

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O PUTOVNÍ POHÁR 
STAROSTY MĚSTA STARÉ MĚSTO“
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Druhý ročník Velkomoravského turnaje (pokračovatel dvaceti 
ročníků turnaje  O pohár hejtmana ZK) v hale na Širůchu před-
stavil jen 4 družstva, protože na poslední chvíli se z účasti omluvil 
účastník slovenské extraligy Spartak Myjava. Turnaj měl vysokou 
úroveň, hráči VSK sebrali vždy 1 set extraligistům a suverénně 
zdolali juniory Zlína.  

Domácí celek VSK v sestavě pouze s vlastními hráči (Zlín 
postavil 2 mužstva, takže všichni „farmáři“ hráli v dresech ma-
teřského klubu) odehrál výborné zápasy a nakonec stříbro z loň-
ského ročníku obhájil. Domácí postupně prohráli s účastníkem 

Letošní léto bylo ve znamení sluníčka a dalo se doslova pře-
žít jenom u vody. Všichni jsme určitě uvítali chladnější počasí, 
a nejen to. I začátek školního roku. Vždyť s těmi dětmi už doma 
nebylo k vydržení. Už potřebují nějakou povinnost a režim. Jinak 
by nám úplně zvlčely.

Všichni zaměstnanci naší KMŠ jsou odpočatí a nastartovaní 
po dovolené si s těmi zdivočelými rošťáky poradit. 

Hned první den jsme 
všechny vtáhly do  pohádek 
her a  tvoření a  ejhle, vždyť 
jsou to ty samé děti, co se 
s  námi před prázdninami 
na  chvíli loučily. Jenom jsme 
jim chyběli. A ani moc pláče 
od těch nejmenších a nových 
dětí nebylo slyšet. Tak snad 
se nám tak dobře bude dařit 
po celý rok, jako první den.

A  jak se budeme těšit 
na pobyty na zahradě, kterou 
nám dal Městský úřad Staré 
Město celou zrekonstruovat. 
Samozřejmě chceme velice 

slovenské extraligy COP Trenčín 1:2 (25:27, 25:18, 21:25), ná-
sledně s extraligovým Zlínem 1:2 (21:25, 25:21, 16:25) a porazili 
extraligové juniory Zlína 3:0 (25:15, 25:14, 25:19). 

Celkové pořadí: 1. Zlín (muži) 7 bodů, 2. Staré Město 5 bodů, 
3. Trenčín 4 body, 4. Zlín (JRI) 2 body. 

Sestava VSK:  kap. Lukáš Maděra, Ondra Skyba, Ondra Kroča, 
Jakub Janečka, Ivo Kobolka, Lukáš Dřímal a na nahrávce nestár-
noucí Libor Kamler, trenér Karabec. 

Petr Straka 

poděkovat, že nám zafinancovali tak krásné prostředí ke hraní.
Tak všem těm, kdo se starají o naše děti, těm, co dělají  všech-

no pro to, aby se měly dobře, těm, co jim plní přání a udržují jis-
křičky v očích…

Krásný, veselý, pohodový  školní rok 2018 – 19.
Křesťanská mateřská škola ve Starém Městě

STAROMĚSTŠTÍ VOLEJBALISTÉ OBHÁJILI STŘÍBRO. 

HURÁ DO ŠKOLKY



BALESACI

JISKRA



FIDE OPEN



BALONY NA LOUKÁCH

HASIČSKÉ ZÁVODY


