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Vážení spoluobčané,

blíží se nám konec roku, jak už to chodí, nezaškodí se ohléd-
nout zpět za uplynulým obdobím, ve kterém mnozí z nás prožili 
jak chvíle radostné a veselé, tak i chvíle smutné nebo chvíle roz-
loučení. Takový je však život, jehož koloběh nelze zastavit.

A tak mně dovolte Vás na sklonku roku 2016 pozdravit, po-
vzbudit a poděkovat Vám za spolupráci a samozřejmě ještě jed-
nou poděkovat za důvěru, kterou jste mně svou účastí v krajských 
volbách vyjádřili. Vaší přízně si nesmírně cením a vynasnažím 
se, abych Vás nezklamal ani 
v příštích dnech.

V letošním roce město 
vyhlásilo a udělilo poprvé 
Cenu města. Všem oceně-
ným blahopřeji a věřím, že 
v příštím roce dostaneme 
návrhů mnohem více. Vždyť 
mezi námi žije mnoho spo-
luobčanů, kteří si poděková-
ní zaslouží.

Město realizovalo a do-
končilo v roce 2016 inves-
tiční akce v hodnotě asi 45 
milionů korun a dále roz-
pracovalo investiční akce  
v hodnotě asi 40 milionů ko-
run, které budou pokračovat 
i v příštím roce. O mnohých 
jste byli v průběhu roku in-
formováni, přesto je na mís-
tě se o některých zmínit ještě 
jednou. Například nová Ob-
služná komunikace Louky, 
rekonstrukce ulic Za Mlý-
nem, Salašská, Na Vyhlídce, 
Východní nebo nový chod-
ník v ulici Za Špicí. Dále pak 
rekonstrukce vnitřních in-
stalací domu s pečovatelskou 
službou č. p. 1707, kde bydlí 
naši nejstarší spoluobčané, 
nebo sociálního zařízení na koupališti včetně bazénu, který slou-
ží především v letních měsících. Mnohé rodinné domy dostaly 
nové připojení nízkého elektrického napětí. Budova radnice byla 
nově nasvětlena, získala i novou moderní kotelnu a po dlouhých 
letech jsme dokončili i sokl radnice. Společně s pracovníky od-
boru investic připravujeme žádosti o dotace z evropských fondů 
na rozšíření učeben v Základní škole na náměstí Hrdinů. Dále 
pak modernizaci učeben Základní školy Komenského, ale i vyu-
žití původní kotelny k přestavbě na volnočasové aktivity Středis-
ka volného času Klubko. V projektových přípravách se nachází 
vodní nádrž v lokalitě Olší, zateplení základních škol nebo domů 
s pečovatelskou službou. Na přípravné a projektové práce město 
vynaložilo celkem asi 3 miliony korun. Nemalá částka na přípravu 
projektů je nachystána i pro rok 2017. Musím ještě připomenout, 
že byla zahájena výstavba nové budovy ZUŠ a demolice části are-
álu školního hospodářství, včetně výstavby inženýrských sítí. Sta-
vební pozemky by měly být připraveny k prodeji v polovině roku 
2017. O investičních akcích v příštím roce a rozpočtu města Vás 

budeme informovat v dalším čísle Staroměstských novin. 
Město bylo úspěšné ve sběru a třídění odpadů, kdy jsme opět 

získali ocenění v podobě Keramické popelnice. Děti základní 
školy se kromě mnoha jiných projektů zúčastnily i soutěže „Na 
křídlech jeřábů“ a někteří žáci byli přijati panem velvyslancem na 
Japonské ambasádě v Praze. Velké poděkování si zaslouží i Škol-
ní parlament při ZŠ, který uspořádal soutěž pod názvem „Starák 
show“, při které děti předvedly, co všechno dělají ve svém volném 

čase. Je obdivuhodné, co 
některé děti dokáží. Farnost 
Staré Město otevřela veřej-
nosti vyhlídkovou věž, která 
je přístupná denně z Jezuit-
ského sklepa. Na tuto stavbu 
město přispělo částkou 1,3 
milionu korun. Myslím, že 
velmi dobře se uchytil pyt-
lový sběr s plastovým odpa-
dem. Mnozí spoluobčané vy-
užívají městem nastavenou 
slevu na komunální odpad. 
Chtěl bych za tento přístup 
velmi poděkovat.

V průběhu roku pro-
běhlo velké množství spo-
lečenských, kulturních  
a sportovních akcí, které po-
řádají spolky nebo rada měs-
ta společně s kulturní komisí 
a sportovně kulturním cent-
rem. Mnohé tyto události si 
získaly své příznivce a stávají 
se nedílnou součástí života 
Starého Města. Zastupitel-
stvo města pravidelně pod-
poruje dobrovolné spolky 
v celkové výši 1,5 milionu 
korun. Není to samozřej-
mě jediná podpora, neboť 
mnohé spolky využívají ná-
jemní prostory se zvýhod-

něným nájmem. Je to jasné vyjádření podpory všem aktivním  
spoluobčanům a spolkům. Město poskytlo půjčky obyvatelům  
z Fondu rozvoje bydlení na opravu rodinných i bytových domů 
v celkové výši 900.000,- Kč. Každé nově narozené dítě s trvalým 
pobytem ve Starém Městě dostalo při vítání občánků příspěvek 
ve výši 5000,- Kč. Je to jen drobná pomoc mladým rodinám na 
výchovu dětí. Rád bych vzpomenul i oslavy šedesáti let založe-
ní souborů Dolina a Dolinečka, které udržují lidovou kulturu ve 
Starém Městě. 

Chci vyjádřit velké poděkování členům rady města, zastupi-
telům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových 
organizací, farnosti, spolkům a všem spoluobčanům za poctivě 
odvedenou práci v roce 2016.

Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké Vánoce a dětem spoustu 
dárků.  Do nového roku pak pevné zdraví, spokojenosti, Božího 
požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě. 

 
Josef Bazala
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SETKÁNÍ SPOLKŮ V JEZUITSKÉM SKLEPĚ
Spolkový život ve Starém Městě žije 

nebývalou aktivitou. Z téměř sedmi tisící 
obyvatel se členstvím v různých spolcích  
v našem městě může pochlubit více než 
dva tisíce členů, když ne všichni členové 
jsou samozřejmě obyvateli našeho města. 
Každoroční setkání spolků, které dříve 
bývalo na radnici, se letos konalo v pro-
storách Jezuitského sklepa. Přítomni byli 
zástupci jednotlivých organizací, které od 
města dostávají různé formy dotací a pří-
spěvků na svoji činnost. 

Úvodního slova se ujal starosta města 
Josef Bazala, který přítomné vyzval, aby 

všem ostatním představili v krátkosti svůj 
spolek a zhodnotili uplynulý rok, případně 
poodkryli plány nebo přání na rok násle-
dující. Zástupci Folklórního souboru Do-
lina poděkovali nejen městu za podporu 
v jejich jubilejním roce, kdy slaví šedesáté 
výročí od založení, Skupina přátel historie 
Morrigan připomněla oslavu jejich za-

ložení, když letos slaví pětadvacet let od 
vzniku. Spolek přátel slivovice vzpomněl 
na jimi organizovaný Košt slivovice, kte-
rý patří mezi nejvýznamnější košty této 
pálenky na našem okrese. Svoji činnost 
připomněli zástupci staroměstských vče-
lařů. Není bez zajímavosti, že podle jejich 
zástupce Mirka Hlavačky je během léta  
v okolí Starého města okolo 400 000 včel, 
které patří právě našim včelařům. Je tak 
podle něj téměř jisté, že pokud vás nějaká 
včelka v létě bodla, byla to jedna z „našich“.  
Své plány poodkryli i Staroměští šohajíci, 
kteří by organizaci festivalu Slovácké léto 

rádi rozšířili kromě Uherského Hradiště 
taky na staré Město a Kunovice… Tohle je 
ale jen malý, nepatrný vzorek všech spol-
ků, které na setkání seznámili ostatní se 
svojí činností.

Plánů bylo představeno mnoho, že se ani 
nechce věřit, že by se všechny dali vměstnat 
do jednoho roku.  Stejně jako zaznělo z úst 

přítomných, město podporuje činnost ať už 
finančně nebo logisticky a za to patří rad-
nici dozajista velký dík. To, že v tom hodlá 
vedení města pokračovat i v budoucnu ujis-
til všechny přítomné starosta Josef Bazala.

Poté už se všichni těšili, až ochutnají 
něco z připraveného rautu, kam přidali své 
výrobky na ochutnání taky všichni, kteří 
ze své činnosti produkují nějaké výrobky. 
Myslivci dali všem ochutnat výborného 
pečeného divočáka, rybáři trumfovali 
rybou. Staroměští vinaři přinesli několik 
druhů svého vína, Spolek přátel slivovice 
zase trnkovou pálenku, včelaři se předved-

li vynikající medovinou… tak by šlo po-
kračovat dál a dál.

Degustování všeho se protáhlo až do 
pozdních večerních hodin. Nakonec ale 
všichni odcházeli spokojeni s ujištěním, že 
na další rok mohou opět počítat s podpo-
rou města.

Text a foto: Aleš Korvas



Plné náměstí Velké Moravy bylo v sobo-
tu vpodvečer při příležitosti rozsvěcování 
vánočního stromu. 

Úvodního slova se po páté hodině ujal 
starosta Josef Bazala s místostarostou Mar-
tinem Zábranským, kteří všem poděkovali 
za rekordní účast. Poté už začali za pomocí 
návštěvníků odpočítávat symbolických de-
sert vteřin a vánoční strom, který je opět  
u autobusové zastávky, se rozsvítil. „Tech-
nické problémy způsobily rozsvícení pouze 
poloviny žárovek, i když během zkoušek 
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MIKULÁŠ SE SNESL NA NÁMĚSTÍ
VELKÉ MORAVY
přes den vše fungovalo, tak jak má. Snad to 
ale diváci, zejména děti, omluvili a nepo-
kazilo jim to zbytek večera,“ dodal starosta 
Josef Bazala.

Kolem šesté hodiny čekal na návštěvníky 
program v podobě snesení se sv. Mikuláše  
z budovy Kostela sv. Ducha na náměstí Vel-
ké Moravy. Přibližně patnáct set diváků se 
upřeně dívalo vzhůru a i s pomocí reflek-
toru hledalo na střeše kostela postavu Mi-
kuláše. Po chvilce napětí se již začala bílá 
postava snášet mezi diváky a zejména nej-

mladší začali pomalu trnout hrů-
zou z obav před čerty. Ti se ukázali 
zanedlouho a mnoho dětí začalo 
mít poměrně strnulý výraz ve tváři, 
který často propukl v pláč. Potom 
už na připravené pódium nastoupili  
ti hodní, čili Mikuláš s andělíčky  
a za básničku nebo písničku dětem 
rozdávali drobné sladkosti.

Na závěr už se všichni těšili na 
připravený asi patnáctiminutový 

Vážení spoluobčané,

kalendářní rok 2016 se ubírá ke svému konci, a to znamená, 
že se blíží čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Věřím tomu, 
že atmosféra tohoto času se všemi vánočními zvyky a rodinnými 
rituály pohltí každého. Okamžik, kdy doma zavoní první vánoční 
cukroví, ve mně navodí pocit spokojenosti, klidu a pohody, kterou 
si užívám v kruhu rodiny a nejbližších přátel. 

Je to také čas, kdy bilancujeme a hodnotíme, co se nám podaři-
lo a co nikoliv. Vždyť poučit se z životních chyb a neúspěchů, které 
nás potkaly, a pracovat na jejich odstranění je správnou cestou,  
a to v kterékoliv etapě lidského života.

Také já bych se rád ohlédl za uplynulým rokem. Práce zastupitel-
stva města se v tomto volebním období přehoup-
la do své druhé poloviny. Spolupráce je úspěšná. 
O ukončených stavbách a rekonstrukcích v roce 
2016 a plánovaných významných investicích v na-
šem městě v příštím roce Vás již podrobně infor-
moval ve svém předvánočním pozdravu pan sta-
rosta. Dovolte mi, abych se krátce vrátil k oblasti 
kulturního života, vzdělávání, cestovního ruchu  
a životního prostředí ve Starém Městě.

Velké páteřní projekty tohoto zastupitelstva, 
jako jsou výstavba průmyslové zóny Louky, stav-
ba ZUŠ Staré Město nebo demolice ŠH a výstav-
ba infrastruktury pro rodinné domy v ulici Ve-
lehradská, pokračují ve své realizaci. Připravované projekty míří 
na investice do základní školy, DPS Velehradská nebo zdravotní-
ho střediska. V rámci ochrany životního prostředí připravujeme 
nové biocentrum Louky, Motýlí louku nebo zakládání nových tr-
valkových záhonů s okrasnými cibulovinami. Jsem rád, že mohu 
na úřadě spolupracovat s odborníky, protože správně fungující  

a občanům otevřený městský úřad je základním pilířem úspěšné-
ho rozvoje.

Nechci ovšem jen vyjmenovat, co se podařilo. Chci též podě-
kovat těm, díky nimž je to možné. V první řadě všem zájmovým 
spolkům města za jejich činnost, kterou vykonávají pro své spo-
luobčany a především pro mládež. Velmi si vážím toho, jak aktivně 
přistupují ke spolupráci při pořádání akcí města. Chci poděkovat 
také kulturní komisi města. Kulturní komise, to je bezvadný tým 
nadšených lidí, kteří pro vás připravují nádherné akce, jako jsou 
Mikulášská nadílka na náměstí Velké Moravy, vánoční i veliko-
noční jarmarky, Zahradu Moravy a spousta dalších. Plné náměstí 
spokojených lidí je tou hlavní odměnou za jejich práci.

Možnosti prezentovat svou činnost a nabídnout 
aktivní trávení času občanům města využila spous-
ta dalších organizací, ať už formou pořádání plesů 
nebo jiných kulturních či sportovních akcí. K těmto 
účelům byly k dispozici vždy vzorně připravené pro-
story Sportovního a kulturního centra Staré Město. 

Dobře víme, jak těžké je v dnešní době plné po-
čítačových her přitáhnout děti do kroužků tak, aby 
trávily aktivně svůj volný čas. Proto velké poděková-
ní patří ředitelkám a ředitelům příspěvkových orga-
nizací města za to, že se zodpovědně starají o svěřený 
majetek a především vytvářejí dobré podmínky pro 

kvalitní vzdělávací a výchovný proces.  

Přeji všem občanům a občánkům našeho města šťastné a veselé 
prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a v nastávajícím 
roce 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti. 

Mgr. Martin Zábranský – místostarosta 

ohňostroj, který tak podtrhnul slavnostní 
atmosféru večera.

Po skončení ohňostroje si mohli ještě 
nejmladší návštěvníci vybít zbytky energie 
při připravené diskotéce v Jezuitském skle-
pě, kterou si vzalo na starosti Středisko vol-
ného času Klubko.

Text a foto: Aleš Korvas



storu současného 
statku,“ řekl sta-
rosta města, Josef 
Bazala. 

Náklady na prv-
ní etapu bouracích 
prací a vybudování 
inženýrských sítí 
odhaduje město 
na 19,5 milionů 
korun. Celá částka 
by měla být spla-

cena z výtěžku pro-
deje jednotlivých 
parcel. Podle plánu, 
by první pozemky 
mohly znát své ma-
jitele již během léta 
roku 2017. Ceny 
jednotlivých par-
cel se budou lišit. 
Pozemky určené  
k řadové výstavbě se 
budou prodávat za 
cenu okolo patnáct 
set korun za metr 
čtverečný bez DPH 
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Areál Školního hospodářství ve Starém 
Městě začíná novou etapu svého „života“. 
Po desítkách let, kdy byl využíván pro vý-
chovu nových zemědělců a následně po 
několika letech chátrání, začaly demolič-
ní čety několika firem likvidovat objekty  
v prostorách statku. Na jejich místě vyros-
te nakonec více než 80 rodinných domů. 
Inženýrské sítě pro prvních 18 domů by 
měly být položeny do května příštího 
roku. „V první fázi se bude jednat o 12 
pozemků určených pro řadovou výstavbu  
a 6 pozemků pro rodinné domy volně 
stojící, které budou na hranici areálu,  
v blízkosti Velehradské ulice. Další etapy 
přinesou postupné zasíťování celého pro-

DEMOLICE ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZAČALA

STAROMĚSTSKÝ JARMARK PŘILÁKAL 
OPĚT STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Víkend plný předvánočních akcí zavr-
šil na náměstí Velké Moravy Staroměstský 
jarmark. Alespoň pár centimetrů sněhu 
scházelo k dokreslení naprosto ideálních 
zimních podmínek. Po mnoha letech, kdy 
na den Staroměstského jarmarku pršelo, 
byla letos obloha vymetená a teplota se 
pohybovala kolem přijatelných čtyř stup-
ňů pod nulou. O návštěvníky tak měli po-
staráno prodejci ve stáncích, zejména ti se 
svařeným vínem, čajem, nebo skleničkou 
něčeho ostřejšího.

Od jedenácti hodin, kdy celé pásmo 
programu oficiálně zahájili nejvyšší před-
stavitelé obce, se na pódiu střídaly jednot-

livé skupiny dětí i dospělých se svými 
programy. Tradičně bývá zájem nejen  
o vystoupení nejmladších reprezentan-
tů staroměstského folklóru, dětských 
souborů Dolinečka. Zavítal k nám ale 
také ženský pěvecký soubor Kalinka  
z Babic. Nechybělo ani vystoupení dětí  
z Mateřské školy Komenského, staro-
městských mládenců nebo cimbálové 
muziky Bálešáci. To je jen malá část všech 
vystupujících, kteří 
byli všichni, dle 
aplausu návštěvní-
ků, skvělí.

V provozu byla 
také letos otevře-
ná vyhlídka z věže 
kostela, která při-
lákala desítky ná-
vštěvníků ke zdo-
lání 210 schodů, 
aby se mohli roz-
hlédnout po oko-
lí Starého Města  
z ptačí perspektivy.

Dětští návštěvníci si mohli v prostorách 
Jezuitského sklepa zatancovat při diskoté-
ce, kterou pro ně připravilo Středisko vol-
ného času Klubko. Nakonec po zazpívání 
písničky nebo přednesu básničky, odměnil 
děti sv. Mikuláš s andělem a čertem.

Text a foto: Aleš Korvas

a parcely pro volně stojící domy budou 
mít cenu okolo dvou tisíc korun za metr 
čtvereční bez DPH. Konečné ceny ještě 
nebyly radou města stanoveny a jedná se 
jen o informativní návrh.  V dalších eta-
pách výstavby budou k dispozici většinou 
již jen pozemky určené pro volně stojící 
domy nebo dvojdomky. „Termín výstavby 
dalších etap není doposud stanoven, ale 
očekávám, že ne dříve, jak za čtyři roky by-
chom mohli spustit další přípravu,“ uvedl 
starosta Josef Bazala
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U S N E S E N Í
z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila
1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení 
pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od 
01.01.2017 do 31.12.2017 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2 žadatelům dle přílohy prodloužení pro-
nájmů bytů v domě s pečovatelskou službou, 
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – 
od 01.01.2017 do 31.12.2017 a nájemné ve 
výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.3 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě 
č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, 
 k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, stávající-
mu nájemci dle přílohy, na dobu určitou od 
01.01.2017 do 31.03.2017 a nájemné ve výši 
38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva 
automaticky prodloužena o jedno čtvrt-
letí, nejdéle však do 31.12.2017.   
 
1.4 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v by-
tovém domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, stávajícímu nájemci dle přílohy, od 
01.01.2017 na dobu určitou do 31.03.2017  
a nájemné ve výši 25,36 Kč/m2/měsíc. 
V případě bezdlužnosti bude smlouva auto-
maticky prodloužena o jedno čtvrtletí, nej-
déle však do 31.12.2017.

1.5 záměr na výpůjčku kinozařízení – lepič-
ka pásková (23/97), redukce – 10 ks, karusele 
Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks  
a kabinové okno.

1.6 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na po-
zemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří  
o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 za-
hrada o výměře 69 m2, ul. Hradišťská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na pronájem části pozemku  
p. č. 6073/77 orná půda a části pozemku p. č. 
6073/78 orná půda o celkové výměře 60 m2 
v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření 
zahrady. 

1.8 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
01.03.1999 mezi městem Staré Město (pro-
najímatel) a AUTOKLUBEM v AČR, Staré 
Město, Na Hradbách 653, IČ: 00542725 (ná-
jemce) týkající se pronájmu části domu č. p. 
653, ul. Na Hradbách ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, o výměře 70 
m2 a části chodby o výměře 7 m2, dohodou  

k 30.11.2016.  

1.14 zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti Estis company s. r. o., Brno, Li-
dická 700/19, IČ 03104192, na právo umístě-
ní přípojky splaškové kanalizace, vodovodní 
přípojky, plynovodní přípojky, telefonní pří-
pojky a přípojky dešťové kanalizace na po-
zemcích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok pří-
rodní, p. č. 6068/72 orná půda, p č. 6068/153 
orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat. 
komunikace, p. č. 6064/38 orná půda, p. č. 
6064/37 ostat. plocha/ostat. komunikace,  
p. č.6064/49 orná půda, p. č. 3678/3 ostat. 
plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 
ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 
6068/2 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve vlast-
nictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Obchodní 
centrum, ul. Východní“. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržby a oprav přípojky splaš-
kové kanalizace, vodovodní přípojky, plyno-
vodní přípojky, telefonní přípojky a přípojky 
dešťové kanalizace.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude vy-
počtena dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 a rok. 

1.15 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 280 85 400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 
591, na právo umístění stavby „St. Město, 
Alšova, TRADIX, VN+TS+NN (kabel NN 
265 m) na pozemcích p. č. 6056/9, 6055/57 a 
6056/22 ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN (kabel NN 
265 m). 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/

m2 a rok.  

1.16 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 280 85 400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 
33 591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Východní, HARDMAN, VN+TS+NN 
(kabel NN, kabel VN) na pozemcích p. č. 
6064/32, 6064/71 a 6064/224 ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN, kabelu 
VN (kabel NN 623 m, kabel VN 19 m, pilíř  
2 ks, ekvipotenciální kruhy – 1 ks). 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 a rok.  

1.17 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
Klišská 940, IČ: 27295567, zastoupené na 
základě plné moci společností GridServices, 
s. r. o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plyná-
renská 499/1 IČ: 27935311, na právo umís-
tění stavby plynárenského zařízení „Přelož-
ky plynových přípojek pro rodinné domy  
č. p. 64, č. p. 316, č. p. 204, č. p. 182, č. p. 582,  
č. p. 388, č. p. 67, č. p. 68, č. p. 71, č. p. 72, 
č. p. 1911, č. p. 74“ na pozemku p. č. 4551/5 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení včet-
ně jeho součástí a příslušenství, opěrných  
a vytyčovacích bodů. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 a rok. 

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné za-
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kázky malého rozsahu na služby „Rozšíření 
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba 
kotelny ZŠ 1720 – projektová dokumentace“. 
Vybraný uchazeč GG ARCHICO a.s., Zele-
né náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 46994432, s nabídkovou cenou 824.000 
Kč bez DPH, 997.040 Kč vč. DPH.
 
 uzavření smlouvy o dílo na služby „Rozší-
ření kapacit pro zájmové vzdělávání – pře-
stavba kotelny ZŠ 1720 – projektová doku-
mentace“ s dodavatelem GG ARCHICO 
a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 46994432 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Chodník ulice Za Špicí Staré Město z důvo-
du méněprací a víceprací (změn oproti pro-
jektové dokumentaci) a snížení ceny díla.

2.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Rekonstrukce místní komunikace ul. Salaš-
ská, Staré Město z důvodu méněprací a ví-
ceprací (změn oproti projektové dokumen-
taci), zvýšení ceny díla a posunutí termínu 
dokončení stavby.

2.4 podání žádosti o dotaci na projekt Are-
ál pohybových aktivit – Staré Město v rám-
ci Programu 133510 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ a bere na vě-
domí finanční spoluúčast ve výši nejméně 
1.820.198 Kč.   

3.1 Dodatek č. 3 Organizačního řádu – změ-
na přílohy č. 1 Počty pracovníků městského 
úřadu, organizačních složek a ostatních zaří-
zení města.

3.2 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitř-
ní směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům 
příspěvkových organizací města dle zápisu.

3.3 odměny členům komisí a výborů za práci 
v roce 2016 formou občerstvení dle zápisu.

5.1 kupní smlouvy o prodeji zbraní stráž-
níkům městské policie do jejich osobního 
vlastnictví za cenu 2.650 Kč/ks dle zápisu. 
Podmínky stanovené zákonem o střelných 
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (zákon 
 o zbraních) byly splněny.

6.1 cenovou nabídku na vytvoření insignií 
pro Staré Město od Ak. soch. Daniela Ignáce 
Trubače v celkové částce 254.100 Kč.

6.2 změnu zřizovací listiny – rozšíření hlav-
ního účelu a předmětu činnosti v návaznosti 
na podávání žádostí o dotace a granty pří-
spěvkové organizace Středisko volného času 
Klubko, Staré Město, okres Uherské Hradiště.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.9 schválit bezúplatné nabytí nemovité 
věci – pozemku p. č. 6214/391 ostat. plocha/

ostat. komunikace o výměře 1 m2, v účetní 
evidenci 70 Kč, zapsané na LV 60000, pro k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo 
nábřeží 390/42, IČ 697971411, do vlastnictví 
města Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884.  

1.10 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6055/57 ostat. plocha/jiná plocha  
o výměře cca 26 m2, v lokalitě ulice Úprko-
va ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem výstavby nové kios-
kové trafostanice v rámci stavby „St. Město, 
Alšova, TRADIX, VN+TS+NN“.  

1.11 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o výměře 
cca 41 m2, v lokalitě ulice Východní – prů-
myslová zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za cenu 600 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby nové kioskové trafostanice v rám-
ci stavby „Staré  Město, Východní, HARD-
MAN VN+TS+NN“. 

1.12 schválit převod majetku – prodej čás-
tí pozemků p. č. 6068/124 orná půda, p. č. 
6288/25 ostat. plocha/ostat. komunikace,  
p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace, 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, za účelem rozšíření 
plánovaného parkoviště v rámci stavby „Ob-
chodní centrum, ul. Východní“.  

1.13 schválit převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 240/484 ostat. plocha/jiná plo-
cha o výměře 11 m2 a pozemku p. č. 241/34 
trvalý travní porost o výměře 1 m2, oba ve 
vlastnictví společnosti Skanska a. s., Praha 8, 
Karlín, Křižíkova 682/34a, IČ 26271303, za 
část pozemku p. č. 242/2 ostat. plocha/ ne-
plodná půda o výměře 12 m2 ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v lokalitě areálu Skan-
ska ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za cenu 300 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

5.2 schválit zvýšení závazného ukazatele 
– neinvestičního příspěvku zřizovatele na 
§3113 Základní školy příspěvkové organiza-
ci Základní škola, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, IČ: 75022567, o 172.000 Kč 
na pokrytí mimořádných výdajů na opravu 
ústředního topení a prasklého vodovodního 
potrubí a likvidaci následné škody na bu-

dově č. p. 720 ve Starém Městě. Tato částka 
bude zahrnuta do rozpočtového opatření  
č. 5/2016 jako navýšení závazného ukazatele 
na § 3113 Základní školy.

III. souhlasí
3.4 se zřízením sídla Dětského folklorního 
souboru Dolinečka, spolek na adrese Měst-
ského úřadu Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město.

IV. vzala na vědomí
2.4 finanční spoluúčast na projektu Areál 
pohybových aktivit – Staré Město v rám-
ci Programu 133510 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ ve výši nejméně 
1.820.198 Kč.   

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

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

4.3 žádost o společný územní souhlas a sou-
hlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru dle § 96a stavebního zákona v plat-
ném znění.

4.4 žádost o společný územní souhlas s pro-
vedením ohlášeného stavebního záměru dle 
§ 96a stavebního zákona v platném znění.

4.5 žádost o územní souhlas dle § 96a staveb-
ního zákona v platném znění.

6.3 zápis z 7. zasedání sociální komise při 
Radě města Staré Město ze dne 09.11.2016.

V. uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na výpůjčku kinozařízení 
– lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, ka-
rusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks 
a kabinové okno, na úředních deskách. 

1.6 zveřejnit záměr na výpůjčku domu č. p. 
644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku p. 
č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hra-
dišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 6073/77 orná půda a části po-
zemku p. č. 6073/78 orná půda o celkové 
výměře 60 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.
T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Dokončení výstavby inženýrských sítí a obslužné komunikace 
se dočkala nově budovaná průmyslová zóna Louky. Její vybudo-
vání bylo nezbytně nutné, aby se zajistila budoucí dopravní ob-
služnost této zóny. Zájem o novou průmyslovou zónu mezi firma-
mi byl velký a většina parcel je již rozprodána. K dnešnímu dni 
zůstává rozprodat asi 6 500 metrů čtverečních.

Stavební objekt komunikace je umístěn na násypovém tělese 
a zahrnuje tři větve komunikací - větev 1, délky 491,40 m, větev 
2, délky 95,35 m a větev 3, délky 63 m, přičemž šířka vozovky je 
6,5 metru. Kromě silnice musely být vybudovány také inženýrské 
sítě – odvod splaškové a dešťové vody, podzemní hydrant, veřejné 
osvětlení, ale i přeložka plynovodního potrubí. 

„Náklady na vybudování komunikace a inženýrských sítí se 
vyšplhaly na přibližně 12,1 mil. Kč. Samotná stavba stála 11,3 mil. 
Kč. Zbytek ceny, tedy asi osm set tisíc korun představují náklady 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LOUKY JE PŘIPRAVENA 
K VÝSTAVBĚ

za projekty, stavební dozor a archeologický průzkum,“ uvedl Josef 
Bazala, starosta Starého Města.

Text a foto: Aleš Korvas

Rada města Staré Město vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí zápůjček

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2017

Podmínky výběrového řízení: 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.10.2016 do 31.1.2017. 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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Přístaviště

V přístavišti na Baťově kanále ve Starém 
Městě probíhá v současnosti dlouho oče-
kávaná realizace pevného mola. Ještě v mi-
nulé plavební sezóně nastupovali návštěv-
níci na lodě a hausbóty z plujících vorů. To 
se ale v další sezóně změní. 

Pevné molo v délce přibližně 20 metrů 
bylo zatím pouze pro loď Morava. Prá-
vě na stávající část bude navazovat nově 

PŘÍSTAVIŠTĚ VE STARÉM MĚSTĚ SE DOČKÁ 
NOVÉHO MOLA

ZABÍJAČKOVÉ HODY NA PŘÍSTAVIŠTI

prostředky na vybudování nového mola 
se vyšplhají na 974 474,- Kč včetně DPH. 
Část této částky poskytlo ze svého rozpoč-
tu město Staré Město a přispěje rovněž 
Zlínský kraj. Realizaci zakázky má na sta-
rosti firma Daleth, s.r.o. a její dokončení je 
naplánováno na 9. prosinec 2016.

budovaná infrastruktura staroměstského 
přístaviště. Celková délka se tak navýší  
o dalších 41 metrů a vznikne souvislé ná-
stupiště v délce více než 60 metrů a šíř-
ce dva metry. Celé nástupiště se buduje  
z dubových beraněných pilotů a dubových 
desek. „Nové přistávací molo bude sloužit 
všem návštěvníkům přístavu a očekáváme, 
že výrazně přispěje k rozvoji cestovního 

ruchu především 
vodní turistiky,“ 
uvedl místostarosta 
Martin Zábranský, 
který je na radnici 
zodpovědný za ob-
last cestovního ru-
chu.

S t a v e b n í k e m 
této stavby je Sdru-
žení obcí pro roz-
voj Baťova kanálu  
a vodní cesty na řece 
Moravě. Finanční 

Ani konec plavební sezóny neznamená pro staroměstské pří-
staviště uzamčení objektu a jeho znovuotevření až před další se-
zónou. Na konci listopadu si měli možnost návštěvníci ochutnat 
speciality ze zabijačky v rámci zabijačkových hodů.

Text a foto: Aleš Korvas
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NORMÁLNÍ DEBIL V SOKOLOVNĚ

ÚSTŘEDNÍ ORELSKÉ ZÁVODY V PLAVÁNÍ

Představení Normání debil se ode-
hrálo v prostorách Společenského  
a kulturního centra ve Starém Městě 
v neděli 4. 12. 20146. Několik desítek 
návštěvníků tak vidělo retro komedii 
Roberta Bellana vyprávějící příběh 
hlavního hrdiny Norberta Intribuse. 
Celé představení se neslo v uvolněné  
a veselé náladě, jak se na komedii pat-
ří. Výkony herců diváky nadchly nato-
lik, že se po skončení dočkali aplausu 
vestoje. 

Text a foto: Aleš Korvas

V sobotu 12.11.2016 se v Blansku konaly ústřední plavecké zá-
vody. Své síly si přijeli změřit zástupci jednot Blansko, Bořitov, 
Domanín, Jiříkovice, Křenovice, Obřany, Silůvky, Staré Město, 
Vyškov a Židenice. Naše jednota Orla Staré Město měla pouze 
jediného reprezentanta, zato velmi úspěšného. Náš Martin Čožík 
si vedl výborně a v kategorii – nejmladší žáci, styl „plav jak umíš“ 

25 m v čase 0:17,84 vybojoval zlatou medaili. V další kategorii 
mladší žáci, 50 m styl „prsa“ v čase 0:53,78 si doplaval pro stříbro.

Gratulujeme k vítězství a děkujeme za repezentaci nejen župy 
Velehradské, do které jednota Staré Město patří, ale i staroměst-
ské jednoty ORLA a v neposlední řadě také našeho města.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY: 

UPOZORŇUJEME OBČANY, 
ŽE POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BUDE VE DNECH

 27.12. – 30.12.2016 UZAVŘENA. 

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 19. LEDNA 2017.

PŘÍŠTÍ NOVINY VYJDOU 
28. LEDNA 2017.
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• V sobotu 7. 1. se v chrámu sv. Ducha v 15:00 hodin usku-
teční Benefiční VÁNOČNÍ KONCERT orchestru a chrámové-
ho sboru v Uherském Hradišti pod vedením Lucie Adamcové. 

• Vánoční doba končí nedělí 8. 1. na Svátek Křtu Pána Je-
žíše.

• Během celé vánoční doby, ale až do neděle 5. 2. bude mož-
né zhlédnout BETLÉM z biblických postaviček (v místnosti 
pro matky s dětmi – přístupná ze vstupní chodby kostela).

LUCERNÁRIUM
V neděli 5. 2. se při mši svaté v 10:00 hodin seznámíme 

s dětmi, které v tomto roce poprvé přijmou eucharistické-
ho Krista. Bude se konat lucernárium, kdy děti přicházejí se 
svými rozžatými svícemi a umísťují je na připravený stojan  
u oltáře. Svíce si budou opět zapalovat při mších, na kterých 
budou přítomny. To nám bude připomínat, abychom se za tyto 
děti a jejich rodiny modlili a svěřovali je Boží starostlivé péči.

IRSKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji,

ani to, aby tvá další cesta byla samá růže 

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 555 783, www.uhradiste.charita.cz 

V roce 2016 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo více než 000 koledníků, 
kteří ve 46 obcích vykoledovali 2 241 378 Kč.

Celková částka včetně přerozdělení činila 2 305 699,92 Kč a byla rozdělena následovně:

 Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště celkem   1.332.512,79 Kč
 Z toho:
 Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska  220.000,00 Kč
 Automobil pro Domácí pečovatelskou službu  350.000,00 Kč
 Projektová dokumentace na objekt Centra služeb pro osoby bez přístřeší 762.512,79 Kč
 Zahraniční a celostátní pomoc  689.230,76 Kč
 Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc  160.820,51 Kč
 Režijní náklady sbírky  123.135,86 Kč 

Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, duchovním správcům farností a představitelům obcí za bezpro-
blémový průběh sbírky v roce 2016 a samozřejmě všem dárcům za jejich štědrost.

Věříme, že i v roce 2017 se nám podaří podpořit projekty, které pomáhají těm nejpotřebnějším.
Ing. Jiří Jakeš, ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště

a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
 abys nezakusil žádnou bolest 

- ne nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,

bolest a úzkost tě činí zralým.

Mé přání tobě zní spíše takto:
Kéž bys byl vděčný a navždy uchoval ve svém srdci vzpomínku 

na dobré věci, které tě v životě potkaly;
abys vždy statečně obstál v každé zkoušce, i když tvrdě spočine 

na tvých ramenou kříž a utrpení
a když vrchol, ke kterému je třeba vystoupit, 
se zdá nedosažitelný a světlo mizí v tmách,

aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet 
radost, pokoj, lásku a sílu v duše těch, k nimž tě pojí láska;

abys měl vždy přítele, jež je opravdový 
a je hoden tvého přátelství,

jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou a chybí ti světlo;
aby v radosti i bolesti provázel tě stále láskyplný úsměv 
a přítomnost toho, který se z lásky k nám stal Dítětem.

Požehanné vánoční svátky, 
pokoj a radost v srdcích, 

lásku v rodinách 
a vše dobré novém roce 2017, 

Vám všem přeje 
farnost Staré Město

ZAKONČENÍ VÁNOČNÍ DOBY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v našem městě proběhne 

v pátek 6. 1. 
a v sobotu 7. 1. 

V pátek 6. 1. bude mše svatá v 15:00 
hodin spojená s žehnáním vody, křídy, 

zlata a kadidla, 
a také s žehnáním tříkrálových 

koledníků. 

 Foto: František Ingr
Člověk a víra
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O KRMENÍ PTACTVA V ZIMĚ
Počínání směřující k podpoře existence živočišných a rostlin-

ných druhů bylo v naší společnosti  až donedávna vnímáno jako 
nadstavba lidského bytí nebo spíše jako zbytečnost. Poměry se ale 
začínají měnit a lidé pomalu zjišťují, že peníze nejsou všechno. Dá 
se říci, že  ti vnímavější si pomalu začínají uvědomovat, že “penězi 
přírodu nenahradíš“ a že růst kvality lidského existence  není ne-
konečný.  Na tom, že snahy směřující k udržení  biodiverzity jsou 
měřítkem kvality morálky lidské společnosti se asi shodneme. 
Nositelem myšlenky pomoci přírodě by měl být každý z nás. Měli 
bychom v praxi zrealizovat alespoň jeden takový projekt, který 
zaujme nejenom odborné pracovníky ochrany přírody, milovníky 
přírody nebo širokou veřejnost. Projekt  jehož výsledkem bude 
vlastní vnitřní spokojnost z dobře vykonané práce a zároveň exi-
stence příkladu hodného následování. Takovým projektem může 
být třeba výroba ptačího krmítka a péče o ptáky v zimě.  Na Uher-
skohradišťsku  se malá skupina ornitologů  a milovníků ptáků od 
počátku roku 2007 stará o několik krmítek, určených ke krmení 
převážně zpěvného ptactva. Tato jsou umístěna do míst, kde se 
ptáci  přirozeně zdržují  a která nejsou bohužel schopna nabíd-
nout takové množství potravy, aby se zde  opeřenci mohli udržet 
celoročně. Zejména v zimním období, kdy teploty klesají pod bod 
mrazu a kdy je krajina zahalena  sněhovou pokrývkou, se  přiro-
zená potrava stává nedostupnou. Zima 2015/2016 ovšem nebyla 
z těch, které by toto tvrzení podpořily. V opravdových zimních 
podmínkách ptáci skutečně strádají a denně doslova bojují o ži-
vot. Záchranou jsou jim krmítka naplněná vhodnou potravou, 
která  usnadní přečkat špatné časy spojené s významným nedo-

statkem potravy. V důsledku  nedostatku potravy dochází k pod-
chlazení organizmu. Uvedené často končí smrtí podvyživeného 
jedince. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženy malé druhy pěvců. 
Zrovna ty, které vídáme u krmítek nejčastěji. Jsou to zejména sý-
kora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora babka, 
vrabec domácí, vrabec polní, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek 
lesní, brhlík lesní, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, pěn-
kava obecná a další. Důležitou zásadou je  krmit kvalitní potra-
vou. Tu představují zejména slunečnicová semínka, proso, mák, 
ořechy,  lůj. Tato, na energii bohatá potrava, významně pomáhá 
přečkat nevlídné zimní počasí a navíc ještě dovede stabilizovat 
ptačí populaci v lokalitě po celý zbytek roku, což může mít pozi-
tivní dopad na snižování početnosti celé řady hmyzích škůdců, 
žijících v místech, kde se ptáci zdržují a kde i hnízdí. Je zajímavé 
pozorovat skupiny ptáků a jejich chování u krmítek. Platí zde pra-
vidlo silnějšího a bitvy o zdroj potravy jenom potvrzují fakt, že 
potrava je existenční záležitostí. Ptáci jsou součástí  velkého spo-
lečenství s jasnými pravidly a je doopravdy vzrušující sledovat, 
jak tato skupina funguje. Do krmítka vlétnou, s ohledem na jeho 
konstrukci, takové druhy ptáků, pro které bude určené. Vyrobit 
vhodné krmítko není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. 
Musíme vědět, které druhy chceme při krmení preferovat. Pokud 
je nám to jedno, stačí udělat všem dobře známé krmítko se zákla-
dovou deskou, čtyřmi nosnými sloupky a stříškou. U takového 
krmítka skončí spousta potravy pod ním. Ani tam však nepři-
jde nazmar. Seberou ji ty druhy ptáků, kteří se do něj z nějakého 
důvodu nedostanou. Občas se u krmítka odehraje drama v tom 
smyslu, že některého ptačího návštěvníka polapí hbitý dravec, 
krahujec obecný, který k němu létá se stejnou pravidelností, jako 
malí pěvci. Velmi důležité je zahájit krmení ptáků už počátkem 
zimy nebo spíše už na podzim v období, kdy se přirozená potrava 
stává hůře dostupnou a kdy se hejna ptáků vydávají hledat do-
stupné zdroje. Při těchto objevných cestách končí někdy i stovky 
kilometrů daleko od svých hnízdišť. Rozšiř i ty, čtenáři, řady dob-
rovolných nadšenců krmičů a udělej něco pro přírodu. Potěšení  
z vykonání dobrého skutku ti bude tou nejlepší odměnou.  

text a foto:  Květoslav Fryšták
foto:  sýkora parukářka, vzácný návštěvník krmítek

krmítko určené ke krmení drobného ptactva
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Dne 29. listopadu se ve Společensko-kulturním centru ve 
Starém Městě konalo finále talentové soutěže STARák SHOW, 
kterou organizoval žákovský parlament ZŠ Staré Město. Soutěž 
měla ukázat, čemu se naši žáci věnují po vyučování a v čem jsou 
opravdu dobří. Cesta k samotnému finále byla dlouhá. Začalo 
to tím, že jsme se poučili z neúspěchu z minulého roku a chtěli 
jsme předvést novou a originální soutěž. Pracovali jsme 3 měsíce 

a dolaďovali každý detail. Když bylo všechno zařízeno, účastníci 
přihlášeni, porota oslovena, mohlo začít castingové kolo.

V castingovém kole vystoupila spousta talentovaných žáků 
naší školy a pro porotu bylo velice těžké rozhodnout, kdo postou-
pí do finále. Nakonec vybrala dvanáct největších talentů.

V úterý ráno celý parlament pilně 
pracoval, proběhla generálka a v 11 ho-
din seděli všichni žáci a učitelé II. stupně 
na svých místech. Během následujících 
dvou hodin mohli obdivovat talent a od-
vahu svých spolužáků jít na pódium.

A kdo vůbec o celkovém vítězi rozho-
doval? Byla to porota složená z 5 členů: 
pan učitel dechových nástrojů ze ZUŠ 
Václav Ovčáčík, paní učitelka výtvar-
né výchovy Veronika Kusáková, páťáci  
z našeho I. stupně Emma Číhalová a To-
máš Zajíc a jako čestný člen poroty pan 
starosta Starého Města Josef Bazala.

S prvním soutěžním číslem přišla  
trojice chlapců,  kteří nám předvedli 
parkour. Byli to Marek Pavlica a Mar-
tin Králík z 8. C a Kuba Kunt z 9. D.  
Následně vystoupila Zuzana Jelínková  
z 8. C a předvedla nám dog dancing se 
svým pejskem Nicholasem. Poté vystou-
pila Gabriela Chybíková ze 7. A s aerobi-

STARÁK SHOW
kem. Zdeněk Horníček z 6. C, který od porotců dostal jednotlivá 
slova, z nich poskládal za malou chvíli básničku. Nikola Benedí-
ková ze 7. D nám zarecitovala text z Deníku mimoňky. Tereza Da-
níšková z 8. A nám zahrála krásně na keyboard. Dalším tanečním 
vystoupením byl street dance, který nám skvěle zatančila Viktorie 
Slováková ze 7. A. Pak přišly na řadu Ludmila Gieslová a Barbo-
ra Kolářová z 9. D se zpěvem písně z Titaniku od Celine Dion. 
Roman Dobeš z 6. A zahrál na baskřídlovku. Následovala gym-
nastika Barbory Jagošové. Vystoupil i kouzelník Michael Cma-
jdálka z 9. B a celou finálovou dvanáctku uzavřela Aneta Hájková  
z 9. C, která nám prostřednictvím svého videa ukázala svou nej-
větší radost a zálibu - jízdu na koni.

Pak přišla pro porotu nejtěžší chvíle. Rozhodnout, kdo byl nej-
lepší.

Zatímco se porota radila, pustili jsme video z castingu. Připo-
mněli jsme všechny přihlášené, kterým velmi děkujeme za od-
vahu a skvělá vystoupení. Bohužel hlavní cenu mohli získat jen 
tři soutěžící. Vítězi, spíše vítězkami 1. ročníku talentové soutěže 
STARák SHOW se staly:

1. místo: Barbora Jagošová, gymnastika,
2. místo: Aneta Hájková, video,
3. místo: Viktorie Slováková, street dance.
Rádi bychom poděkovali všem, bez kterých by se tato talen-

tová soutěž neuskutečnila. V první řadě našim sponzorům, kte-
ří věnovali hlavní ceny. Děkujeme Jiřímu Pavlicovi, firmě Office 
Field, s.r.o. Kateřiny Svobodové, Ing. Radku Kusákovi, Ladislavu 
Kosovi a pizzerii Maxi v Uherském Hradišti.

Velké díky patří i vedení naší školy, která nám umožnila zre-
alizovat celou soutěž. Panu starostovi, panu Ovčáčíkovi i paní 
učitelce Kusákové děkujeme za jejich čas, a Emičce a Tomovi za 
jejich zapálení pro porotcování.

Akce se skvěle vydařila a vše nakonec vyšlo podle našich oče-
kávání. A možná i lépe.

STARák SHOW proběhla  v rámci projektu Jsme na palubě... 
Naloďte se, který je podpořený Zlínským krajem.

Tým žákovského parlamentu
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Ve středu 23. listopadu se žáci devátého ročníku brzo ráno sešli 
před školou, protože je čekala exkurze do Ostravy. Po dvou a půl 
hodinové cestě jsme dorazili do ostravské oblasti Dolní Vítkovi-
ce. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina navštívila  
expozici Velký svět techniky a druhá hornické doly v Landek par-
ku. Po prohlídce jsme se vyměnili.

Ve Velkém světě techniky nás čekala krátká interaktivní před-
náška o výrobě železa. Poté jsme měli možnost prozkoumat expo-
zici na vlastní pěst. Nejzajímavější byla ukázka vysoké pece, kde 
bylo znázorněno zpracování železa. Na konci stroje jsme si mohli 
vyrobit lžičku.

V Landek parku jsme prošli hornický důl. Viděli jsme, jak pra-
cují stroje na těžbu uhlí,  vyzkoušeli jsme si, jak to vypadá při ab-
solutní tmě. Také jsme mohli vidět, jak pracují horničtí záchranáři,  
a mohli jsme si projít malou zkušební dráhu, kterou musí absolvo-
vat při záchranné akci.

Exkurze byla velmi zajímavá, ale vyčerpávající. Vrátili jsme se 
velmi unavení, avšak plni zážitků a nových vědomostí.

Text: Ludmila Gieslová, Veronika Hájková

Ve středu 9. listopadu se do ZŠ Staré Město sjeli učitelé pří-
rodopisu z okolních škol, kteří přijali pozvání na přírodovědný 
seminář konaný v rámci projektu Škola pohledem čápů. Projekt 
je podpořený Zlínským krajem. 

Pro své kolegy jsme připravili pestrý dvouhodinový program. 
Seminář zahájila přednáška pana ing. Tomeška ze Záchranné 
stanice Buchlovice o životě čápa bílého, o monitoringu na jeho 
dlouhých cestách a rizicích, které cestou potkává. Pak se slova 
ujal „školní vinař“ a přiblížil všem dlouhou cestu hroznové štávy  
z vinice až do láhve. Následně jsme se odebrali do prvního patra, 
kde je umístěna na chodbě velkoplošná televize. Právě sem byly 
celou „čapí“ sezónu přenášeny záběry z webové kamery, umístěné 
nad čapím hnízdem.  Pak jsme pokračovali na školní zahradu, 
odkud jsme na komíně viděli naše čapí hnízdo. Bohužel už prázd-
né ... Následovala prohlídka školního arboreta a celé zahrady  

EXKURZE DO OSTRAVY

ČAPÍ SEMINÁŘ
s výkladem o jejím využití, o ptačích budkách, hmyzích hotelích, 
bylinkách, které zde pěstujeme a dalších plánech.

Po návratu zpět jsme se účastníkům semináře pochlubili „Mo-
ravskou tůní“. Jedná se o 500 litrové akvárium, kde se nám poda-
řilo vytvořit dokonalou iluzi sladkovodního rybníka. V současné 
době ji obývá asi 8 druhů ryb a dvě škeble rybničné. Abychom si 
i trochu pohráli, připravili jsme smyslovou hru s bylinkami a čapí 
A-Z kvíz. Na závěr celého semináře jsme přírodopiscům připra-
vili překvapení v podobě tří roztomilých obojživelných mláďat, 
která se stala živými učebními pomůckami na naší škole.

Závěrem bych chtěl poděkovat realizačnímu týmu celého se-
mináře za skvělou přípravu a také šikovným kuchařkám ze školní 
jídelny, které nám připravily pro hosty skvělé občerstvení.

Mgr. Martin Motyčka



18

SOŠG STAROMĚSTSKÉ NOVINY

TRUHLÁŘI ZE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA 
STARÉ MĚSTO JSOU TŘETÍ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE

FOTBALOVÉ NADĚJE SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO

Nestává se často, aby si žáci z odborných škol našeho regionu vy-
bojovali postup do celostátního finále některé z renomovaných sou-
těží, obzvlášť pokud jde o žáky učebních oborů. O to víc všechny 
potěšili Jaromír Bilka a Adam Novák, žáci 3. ročníku učebního obo-
ru Truhlář ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, když  
z regionálního kola dvacátého ročníku Soutěžní přehlídky staveb-
ních řemesel SUSO 2016 v Ostravě postoupili do kola celostátního, 
ve kterém se utkali nejen s dvoučlennými družstvy jiných českých  
a moravských škol, ale i s družstvy ze Slovenska.

Celostátní finále se uskutečnilo v rámci 27. Mezinárodního sta-
vebního veletrhu FOR ARCH v areálu PVA EXPO Praha v Praze-
-Letňanech. Žáci soutěžili v kategoriích Truhláři, Zedníci, Kameníci, 
Kamenosochaři, Podlaháři a parketáři, Klempíři, Tesaři, Pokrýva-
či, Sklenáři a Bednáři. Truhláři ze staroměstské školy nebyli ve fi-
nále této soutěže poprvé a v roce 2007 ji Michal Frecer s Kamilem 
Mahdalem (tehdy ještě v barvách Střední odborné školy technické  
Uh. Hradiště) dokonce vyhráli a stali se tak nejlepšími v celé republice. 

Soutěž truhlářů probíhala letos celkem čtyři dny. Skládala  
se z teoretického testu, soutěžních disciplín partnerských firem 
Mafell a Houfek a z ruční výroby tvarově složité venkovní lavice 
z modřínového dřeva. Soutěž byla zpestřena prezentacemi výrob-
ních programů sponzorů soutěže, firem Mafell, Houdek, DeWalt 
a Würth.

Jarek s Adamem nezklamali a v náročné soutěži si mezi truhlá-
ři vybojovali třetí místo. Slavnostního vyhlášení výsledků mode-
rovaného Janou Marečkovou z České televize se kromě zástupců 
ministerstev průmyslu a školství a zástupců města Praha zúčastnili 
také dvojnásobný medailista z olympiády v Rio de Janeiru kanoista 
Josef Dostál a režisér, herec a fotbalista Jakub Kohák, kteří mladé 
řemeslníky svou přítomností podpořili.

Cestu domů Jarkovi s Adamem zpříjemňoval nejen radostný 
pocit z dosaženého umístnění, ale i zasloužená finanční odměna  
a dárky od sponzorů soutěže.

Autor: Ing. Vladimír Doskočil

Fotbalové naděje SOŠ a Gymnázia Staré Město se umístily na čtvr-
tém místě.

3. a 4. listopadu se v Jihlavě uskutečnilo republikové finále ve fot-
bale pro ročníky 1999-2001.  V kvalifikaci nejdříve žáci narazili na 
vítězné školy z olomouckého a ostravského kraje. Utkání 

s Olomoucí zvládli mladí fotbalisté na výbornou s výsledkem 3:2. 
Ve druhém zápase remizovali  s Opavou 1:1, poté přišly na řadu pe-
nalty, které lépe zvládli žáci Starého Města, a tak se mohli těšit z po-
stupu do republikového finále. 

Samotné finále bylo rozděleno do dvou skupin se třemi družstvy. 
V prvním finálovém utkání žáci prohráli s Brnem 0:1. Ve druhém 
utkání čekali na staroměstské soupeři poskládaní z hráčů pražských 
týmů jako Sparta, Slavie či Bohemians. Vstup do utkání opět nevyšel. 
Přesto dokázali skóre otočit na konečných 3:1, což mladým fotbalis-
tům zajistilo postup do semifinále. V semifinále se utkali se školou  

z Příbrami. V mrazivém počasí lépe vyšel zápas soupeři a žáci ze Sta-
rého Města museli uznat kvality i vítězství soupeře s konečným skóre 
4:1. O bronzovou medaili bojovali s domácí Jihlavou. Únava, zranění 
hráčů a obdržená červená karta v samotném úvodu vzaly za své. Pro-
hrou 3:1 se žáci rozloučili s turnajem.

Přesto je „bramborová medaile“ velmi hezkým výsledkem, a proto 
všem hráčům patří velké poděkování. 

Bránu hájil  Adam Rišica ze 2.E,  kapitánem týmu byl Dominik 
Vlček ze 3.F, k umístění přispěla skupina mladých hráčů z 1.E:  Jakub 
Nedorostek, David  Šenkeřík, Jan Spáčil, Vojtěch Hajnoš, Jakub Ka-
ňovský, Marek Polášek, Martin Vincour a Miroslav Tomaštík.  Za 1.H 
Řehola Martin, Tomáš Večeřa ze 2.H, Berčík Ondřej a Šánek Martin 
ze 2.G, Jahoda Dominik ze 2.S a Daniel Kocián ze 2.K.

Text: trenéři Mgr. Vlastimil Šišák a Mgr. Bedřich Chromek
Foto: Mgr. Vlastimil Šišák
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ŠEDESÁT LET SOUBORU DOLINA
Ve dnech 25. a 26. listopadu se uskuteč-

nil premiérový pořad soboru Dolina v Klu-
bu kultury v Uherském Hradišti s názvem 
Dolina jubilující, jehož hlavními autory 
byli Helena Hlavačková a Ondřej Bazala. 
Vyprodané hlediště diváků, které se skládalo 
z rodinných příslušníků, kamarádů, přátel, 
folkloristů a samozřejmě nás bývalých čle-
nů, mělo možnost zažít neopakovatelnou 
atmosféru večera. Celý program měl rychlý 
spád, dynamiku a náboj. Ze všech účinkují-
cích vyzařovala radost a preciznost. Jednot-
livá taneční a hudební čísla byla vzájemně 
propojena a tvořila kompaktní celek, jehož 
hlavním motivem bylo ohlédnout se zpět 
za tvůrčí činností souboru, ale i nahlédnout 
do jeho běžného života. Hlavním tématem 
programu byl soubor. Jeho náplň činnos-
ti, lidé, kteří v něm pracují, společná záli-
ba, která je naplňuje a uspokojuje. Soubor  
si společně s muzikou přizval ke spolupráci 
i externí tvůrce, kteří obohatili svým pří-
stupem program. Myslím, že pro obě strany 
to byla velmi dobrá zkušenost.  V průběhu 
večera měli diváci možnost zhlédnout tance 
z Uherskohradišťska, Luhačovského zálesí, 
Kopanic, Myjavy a Starého Města, nechybě-
ly ani tance figurální nebo taneční divadlo 
a scénické taneční projevy. Soubor tak za-
brousil velmi citlivě do různých tanečních 
žánrů a stylů. Své role se perfektně zhostila 
cimbálová muzika Bálešáci, s primášem To-
mášem Vavříkem a uměleckým vedoucím 
Odřejem Bazalou, s neskutečným množ-
stvím hudebních nápadů, sólových vstupů 
a precizní úrovní hry. Pěvecký projev jak 
cimbálové muziky, tak dívčího sboru Repe-
tilky s vedoucí Lucií Friedlovou byl pro mne 
a věřím, že i pro diváky velmi příjemným  
a milým překvapením. Tvůrci programu však 
ve svých nápadech šli ještě dál, než by běžný 
divák očekával, a to kdy v průběhu progra-

mu zazněla autentická nahrávka rozhovoru 
se zakladatelem souboru Janem Vojtíkem  
a hudební nahrávka cimbálové muziky Do-
lina s primášem Janem Slováčkem a zpěvem 
Miroslavy Rokytové (Krejčiříkové) s písní 
Dolina, dolina kamenný chodníček. Tento 
krátký moment propojil všechny genera-
ce Doliny v jeden velký celek. Pro mnohé  
z nás to byl silný zážitek, který nás v tu chvíli 
obklopil. Závěrečná scéna nás opět zavedla 
domů do Starého Města v podobě staro-
městské sedlcké, abychom si uvědomili, kde 
je soubor doma, kde má své kořeny, zázemí, 
co je pro jeho činnost typické a co ho repre-
zentuje. O tom, že diváci měli možnost vidět 
mimořádný večer, svědčí i fakt, že odměni-
li účinkující dlouhotrvajícím potleskem ve 
stoje. Popřát k významnému výročí přišel 
za město starosta, bývalí členové a zástupci 
okolních souborů, přátelé, kamarádi i rodiče. 

Chci vyjádřit velké poděkování a vděč-
nost vedoucí taneční složky Heleně Hlavač-
kové, která souboru věnuje obrovské úsilí, 
čas a trpělivost. Především, však je velkým 
motorem pro soubor a vede mladé lidi  
k lásce k lidovému umění, které je součástí 
kulturního života Starého Města. Velké díky 
zaslouží i vedoucí souboru Aleš Rada, na 
kterém leží tíha veškeré organizace a příprav, 
aby celý ten „kolos“ fungoval, jak ho pojme-
noval před lety Jan Vojtík.

A tak, milá Dolino, díky za krásný večer  
a do dalších let mnoho sil, dostatek taneč-
níků a tanečnic, nápadů, invence a mnoho 
úspěšných vystoupení doma i v zahraničí.

Josef Bazala
bývalý tanečník a vedoucí taneční složky 

v letech 1987 – 2000

FS DOLINA
Vedoucí souboru: Aleš Rada
Vedoucí taneční složky: Helena Hlavač-
ková
Krojová příprava a spolupráce: Jitka 
Feldvabelová, Ludmila Pilušová, Eva Do-
vrtělová,   Pavel Dovrtěl, Adam Borusík, 
Denisa Burešová, Veronika Čejková, Ve-
ronika Friedlová, Romana Fridrichová, 
Markéta Matyášová, Simona Miskovičová, 
Klára Mitášová, Kristýna Mitášová, Lucie 
Nováková, Martina Omelková, Magdalena 
Pořízková, Barbora Suchánková, Magda-
lena Tylová, Lucie Tymrová, Barbora Tru-
bačíková, Sabina Večeřová, Adam Borusík, 
Pavel Dovrtěl, Robin Feldvabel, Jakub Jor-
dán, Vojtěch Jurásek, Jan Pluhař, Pavel Plu-
hař, Aleš Rada, Filip Šmatelka, Jiří Šimek, 
Tomáš Vranka

CM BÁLEŠÁCI
Umělecký vedoucí: Ondřej Bazala
Primáš: Tomáš Vavřík

Ondřej Bazala, Adam Buček, Martin 
Buček, Lucie Friedlová, Alžběta Hartlová, 
Miroslav Hlaváček, Jan Matyáš, Martin 
Novák, Josef Vanda, Tomáš Vavřík

DS REPETILKY:
Umělecká vedoucí: Lucie Friedlová
Lucie Friedlová, Kateřina Gahurová, Mo-
nika Motyčková, Hana Pavlišová, Ivona 
Perutková, Zuzana Kotačková, Nikol Stáv-
ková, j.h., Soňa Vacenovská,j.h.

Autoři pořadu: Ondřej Bazala, Helena 
Hlavačková
Taneční spolupráce: Kateřina Andrýsková
Grafická spolupráce, scéna:  Petr Štulír
Technická podpora: Petr Koběrský, Soňa 
Patočková
Osvětlení, zvuk: KK UH
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VZPOMÍNKA

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY
Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030

Dne 29. 1. 2017 uplynou  
2 roky od úmrtí paní Marie  
Vavruškové.

Za tichou vzpomínku děkují 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 29.11 uplynul 1 rok od 
úmrtí paní Ludmily Vycudilíko-
vé. S láskou vzpomíná a za tichou 
vzpomínku děkuje dcera s rodinou

Dnes 27.12.2016 vzpomínáme  
20. výročí úmrtí pana Josefa Hejdy. 
Stále vzpomíná manželka, děti  
s rodinami a bratr.

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

Sobota 14. ledna

DĚKANÁTNÍ PLES
Staroměstská kapela, CM Bálešáci, Trinom
Začátek 19.30 hod., vstupné 150,- Kč

Sobota 21. ledna

PLES MĚSTA

Neděle 22. ledna

KARNEVAL KLUBKO
Začátek 15.00 hod.
Vstupné 40,- Kč masky, 50 Kč ostatní

Pátek 27. ledna

PLES SRPŠ
Hrají VHS Nedakonice a DJ Jerry
Začátek 20.00 hod.

21
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ULICE
HRÁČKOVÁ

NÁM HRDINŮ

ALTÉŘE

VELEHRADSKÁ

KOUŘIMOVÁ

SLAVOMÍROVA

COOP

KOMENSKÉHO
ČTVRTEK 22.PRO 6 -18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

PÁTEK 23.PRO 6 -18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

SOBOTA 24.PRO 6 -11 ZAVŘENO 6:45 -17 7 -10

NEDĚLE 25.PRO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

PONDĚLÍ 26.PRO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

ÚTERÝ 27.PRO 6 -18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

STŘEDA 28.PRO 6 -18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

ČTVRTEK 29.PRO 6-18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

PÁTEK 30.PRO 6 -18 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

SOBOTA 31.PRO 6 -12* 5 -10 6:45 -11 7 -10

NEDĚLE 1.LED ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

PONDĚLÍ 2.LED ZAVŘENO STĚHOVÁNÍ ZAVŘENO 6:45 -15 7 -17

ÚTERÝ 3.LED ZAVŘENO STĚHOVÁNÍ 4:30 -17 6:45 -17 7 -17

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC

POTRAVINY
HRÁČKOVÁ

OZNAMUJE, 
ŽE Z DŮVODŮ 

STĚHOVÁNÍ DO NOVĚ 
REKONSTRUOVANÉ 

PRODEJNY 
BUDE PRVNÍ 

LEDNOVÝ TÝDEN 
ZAVŘENO

*Silvestr opět s překvapením „Mrazíka máme, a kde jsou Marfušky?“

21. KOLO
PÁTEK 20. LEDNA 2017  OD 19:00 HODIN

VSK ST. MĚSTO – VK Č. BUDĚJOIVICE „B“

22. KOLO
SOBOTA 21. LEDNA 2017  OD 17:00 HODIN

VSK STARÉ MĚSTO – ČZU PRAHA „B“

POZVÁNKA NA VOLEJBAL
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Znalost cizího jazyka umožňuje prožít 
pobyt v cizí zemi s větším pochopením je-
jího běžného života. To se podařilo i absol-
ventu SOŠ a Gymnázia Staré Město oboru 
Agropodnikání Michalovi Šťastnému, který 
v květnu složil na výbornou státní maturitu 
z ruského jazyka. Do školy se přijel podělit  
o své dojmy a zážitky z měsíčního pobytu na 
různých místech Ruské federace, kde strávil 
letošní prázdniny.

Michal si připravil poutavou prezentaci  
o cestování po Rusku a předvedl ji postupně 
studentům ve třech jazykových skupinách 
ruštiny od druhého po čtvrtý ročník. Samo-
zřejmostí byl jeho komentář v ruském jazyce 
a velmi zajímavé podrobnosti ze života běž-
ných lidí v zemi. Cestoval především vlakem, 
někdy autobusem a projel si evropskou část 
Ruska od Moskvy a jejího okolí (rozumí  
se pár stovek kilometrů) až po pobřeží Černého moře v Soči. Po-
znal také přírodní krásy Kavkazu. Seznámil se s mnoha zajíma-
vými lidmi, kteří mu zpříjemnili pobyt svými radami a pomocí  
a navázal s nimi přátelské vztahy.

Studenti ocenili konkrétní informace o způsobech cestování 
vlakem, moskevským metrem, o ubytování pro mladé lidi, stra-

Dne 1. 12. 2016 se konala soutěž pro střední školy Bridge 
Builder Contest pod záštitou Fakulty stavební VUT Brno. 
Úkolem žáků bylo postavit most ze špejlí s co největší nos-
ností, ale současně s co nejmenší hmotností. Soutěž probí-
hala ve dvou kategoriích. Mosty prošly posouzením z hle-
diska designu, následoval zátěžový test a destrukce mostu. 
Vše hodnotila odborná komise, která se skládala z vysoko-
školských pedagogů. 

vování, vízové povinnosti a o dalších věcech, které jsou důležité 
pro individuálního cestovatele. Čas vyměřený vyučovací hodinou 
Michalovi téměř nestačil. Pro vyučující ruštiny bylo Michalovo 
vyprávění inspirací k inovaci výuky. 

Autor: Mgr. Zdeňka Šupková
Foto: Michal Šťastný

ABSOLVENT POZNÁVAL KRÁSY RUSKA

MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ VE STAVĚNÍ MOSTŮ
Soutěže se zúčastnili 3 žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město 

oboru Stavebnictví: Tomáš Kolář, Tadeáš Krsička a Lukáš 
Hájek ze 2.S, kteří obsadili třetí místo v zátěžové zkoušce. 
Za design mostu obdrželi místo druhé. Žáci se již teď těší 
na příští ročník soutěže, který bude jistě neméně úspěšný. 

  
Autor: Ing. Miroslava Jošková
Foto:   Ing. Miroslava Jošková
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ČERTOVŠTÍ DRACI

MIKULÁŠ

V úterý 29. 11. 2016 v Mateřské škole Rastislavova tvo-
řily děti spolu s rodiči draky s čertovskou tématikou. Celé 
odpoledne tak plnili rodiče přání dětí, jak by jejich ideál-

Mikuláš až večer přijde k nám, tak já mu zazpívám.Za 
ním už se tlačí čerti s rohama, pekelně se mračí a dupou 
nohama.

 Do mateřské školy Komenského Mikuláš s nadílkou při-

ní drak měl vypadat. Některé výtvory byly pozoruhodně 
nápadité. Všechny výtvory nakonec ozdobily vstupní halu  
do školky.                                                     Text a foto: Aleš Korvas

šel v pondělí 5.12. v dopoledních hodinách a všechny děti 
mu s chutí zazpívaly a poděkovaly tak za jeho nadílku.  

Text a foto: MŠ Komenského
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Ve čtvrtek 10. listopadu se žákovský parlament ZŠ Staré Město 
školy nevydal do školních lavic jako jiné dny, ale vycestoval do Brna, 
kde měl domluvený nabitý program. Krátce po půl sedmé seděl par-
lament ve vlaku v sestavě jedenácti žáků a dvou paní učitelek.

Naší první zastávkou byl Ústavní soud v Brně. V budově sou-
du jsme museli projít bezpečnostními rámy jako na letišti, aby 
se zjistilo, zda u sebe nemáme něco nebezpečného. Po soudě nás 
provedl JUDr. Vlastimil Göttinger Ph. D., velmi sympatický pan 
advokát, který nám ochotně vše ukázal, podal nám velmi obsáhlý 
a zajímavý výklad a objasnil humornou formou všechny naše do-
tazy. Při procházení místností soudu jsme byli ohromeni krásnou 
výzdobou z bílého mramoru, zlacených dekorací a tapet z 19. sto-
letí, které věrně nahrazovaly růžový mramor.

Naše další cesta se ubírala na Základní školu Horácké náměstí 
13. Tam na nás čekal jejich žákovský parlament. Společně jsme 
sdělovali zkušenosti z akcí organizovaných parlamenty. Pak nás 
provedli po jejich škole. Nasbírali jsme nové nápady.

Po prohlídce jsme se mohli posunout dál vstříc odpolednímu 
programu, který tvořila návštěva brněnského JumpParku, kde 
jsme si to moc užili. Na trampolínách jsme se vyřádili a zdálo se, 
že někteří mají snad v předcích klokana.

Tramvají jsme přejeli na hlavní nádraží a odtud jsme už pádili 
vlakem domů. Kvůli nehodě na trati jsme však několikrát přese-
dali. Nakonec jsme ale přece jen dorazili zpět do Starého Města,  

Na začátku října byli do parlamen-
tu zvoleni noví parlamenťáci z šestých  
a osmých ročníků. A tak jsme se stávají-
cí i noví členové vydali na již třetí plav-
bu neboli na stmelovací pobyt. Sraz byl  
v pátek 14. října v 7.45 hodin před dru-
hým stupněm naší školy, kde jsme po vzá-
jemném přepočítání nasedli do autobu-
su. Po necelé hodině cesty jsme zahlédli 
hotel Háj v Bílých Karpatech, kam jsme 
měli namířeno. Po rozdělení do pokojů  
a vybalení jsme se všichni sešli ve druhém 
patře hotelu, kde nám začal první pracov-
ní blok. Zhodnotili jsme naši práci a akce 
z  minulého roku, rozhodli, na co se mo-
hou naši spolužáci i učitelé těšit v tomto 
roce, domluvili se na blížící se výjezd do 
Brna a otevřeli znovu téma, které nám  
v minulém roce nevyšlo. A sice Talentmá-
nii. Talentová soutěž byla naším hlavním 
předmětem debaty. Nejprve jsme si se-
psali naše chyby z minulého roku a vše 
naplánovali znovu. Od názvu až po změ-

s víc jak hodinu a půl dlouhým zpožděním.
Všichni unaveni a naplněni novými poznatky a zkušenostmi 

jsme se rozešli domů. Myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, 
když řeknu, že jsme si to moc užili. Určitě se těšíme, že se zase 
někdy podobný výjezd uskuteční.

Naše návštěva Brna proběhla díky projektu Jsme na palubě.. 
Naloďte se, který je podpořený Zlínským krajem.

Barbora Broklová, VII. D

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V BRNĚ

JSME NA PALUBĚ... NALOĎTE SE
nu pravidel. Následoval oběd a po něm 
odpolední klid na pokojích. Před zahá-
jením druhého pracovního bloku jsme 
slavnostně přivítali nové členy parlamen-
tu a přijali je mezi nás. Za 6. třídy byly 
zvoleny Kačka Uhříčková, Tia Schnecko-
vá, Lucka Houdková, za 8. ročník posílily 
řady Terka Trávníčková a Julča Luběnová. 
I deváťáci se nám rozrostli o Káju Špačka. 
Ve druhém bloku jsme projednávali opět 
novou podobu talentové soutěže. Vyrazili 
jsme i ven, kde jsme si mezi sebou zasou-
těžili o nejšílenější fotku či selfie. Po pro-
běhnutí na čerstvém vzduchu nás čekala 
znovu práce, pak svačina a skvělé hry. Ná-
sledoval poslední pracovní blok. Po veče-
ři jsme se nachystali se na večerní stme-
lovací hry v pyžamech. Při hrách jsme  
se ještě více poznali, pobavili  se a unavení 
zamířili do svých postelí. Po snídani jsme 
zahájili znovu práci. Zvolili jsme do jed-
notlivých funkcí žákovského parlamentu 
předsedu, místopředsedu, zapisovatele, 

kronikáře a další. Věříme, že 
se každý z nich zhostí své role 
na jedničku a bude si  plnit své 
povinnosti. Po svačině a hrách 
přišel oběd a pak balení a uklí-
zení pokojů. Domů jsme přijeli 
plni nových poznatků a zážit-
ků. Na další výjezd se určitě 
všichni moc těšíme.

Činnost parlamentu je 
podpořena Zlínským krajem  
v rámci projektu Jsme na palu-
bě.. Naloďte se.

Barbora Broklová, VII.D

4. ROČNÍK SOUTĚŽE 
ZRUČNOSTI PRO ŽÁKY 

9. TŘÍD

21. 11. 2016 odstartovalo první kolo 
čtvrtého ročníku soutěže zručnosti pro 
žáky  9. tříd, která je určena jak pro or-
ganizované skupiny, tak pro jednotlivce. 
Soutěž pořádá SOŠ a Gymnázium Staré 
Město. Prvními adepty, kteří si vyzkouše-
li dané dovednostní úkoly, se staly týmy 
žáků ze ZŠ Uherský Brod.  V průběhu 
dne otevřených dveří (25. 11. – 26. 11.) 
si nenechali ujít příležitost ani jednotlivci, 
kteří mohou svou dovednost v dané disci-
plíně předvést ještě 20. 1. 2017, kdy bude 
škola opět otevřena zájemcům.  Školní 
týmy se mohou zapojit až do 10. 3. 2017. 
Soutěž se skládá ze čtyř dovednostních 
úkolů (řezání trubek, zatloukání hřebí-
ků, šroubování, demontáž a montáž kola 
osobního automobilu).  Na výherce čekají 
poukazy v hodnotě dvou, tří a pěti tisíc. 

Finále proběhne 8. 9. 2017. Tak nevá-
hejte a zapojte se. 

Autor: Lubomír Petrla
Foto: Lubomír Petrla
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Aluvium řeky Moravy bylo z ornitologického pohledu od ne-
paměti velmi významným územím. Nejinak tomu je i v přípa-
dě Staroměstských luk. Dávno pryč jsou časy, kdy řeka Morava v 
dobách jarního tání intenzivně dotovala toto území vodou a kdy  
s sebou přinášela nejenom živiny nutné pro růst lučních spole-
čenstev, ale také vytvářela velmi specifický životní prostor pro 
rozmanité druhy ptáků.  Řeka mandrovala, vytvářela slepá rame-
na, mělčiny, zátočiny, ostrůvky, nivní louky a samozřejmě bohaté 
lužní lesy. Tyto byly s příchodem osadníků postupně mýceny, vod-
ní tok zregulován, slepá ramena se postupně zazemňovala nebo 
byla zavezena a druhotně vznikl biotop sezónně zaplavovaných 
luk využívaných až do padesátých let minulého století k produkci 
objemových krmiv pro hospodářská zvířata. V padesátých letech 
došlo ke zcelování pozemků a melioracím luk, odůvodňovaným 
lepším využitím zemědělsky obhospodařovaných ploch s cílem 
zvýšit výměru intenzivně obdělávané orné půdy. V dnešní době 
si lámeme hlavu s tím, jak pomocí dotací dostat vodu do krajiny 
zpět.   Záměr odvést vodu z území se naštěstí nepodařilo zcela na-
plnit a voda se na tomto území držela v deštivých obdobích a ze-
jména v období jarního tání sněhu v podobě velkých louží celkem 
pravidelně.  Právě tento fakt přispěl k tomu, že obsádka ptačích 
obyvatel byla ve srovnání s okolní zemědělskou krajinou vždy vý-
razně vyšší. Co všechno zde můžeme vidět? V období tahu mů-
žeme na vodních plochách spatřit potápku roháče. Její menší pří-
buzná potápka malá byla kdysi hojným obyvatelem jak místních 
rybníků, tak i odvodňovacích a zásobovacích kanálů. Nyní vý-
razně mizí. Volavka popelavá sem přilétá z blízkého hnízdiště za 
lovem. Bukáček malý byl ještě v osmdesátých letech pravidelným 
hnízdičem. Čáp bílý je zde  návštěvníkem na cestách za potravou. 
Kachna obecná hnízdí v občasném doprovodu poláka  chocho-
lačky, občas zahnízdí i čírka obecná. Na tahu bývá pravidelně 
zastižen lžičák pestrý, čírka modrá, polák velký, ale samozřejmě 
i veškeré další druhy kachnovitých. Poměrně unikátní událostí 
zde byl výskyt husicí rezavých na přelomu roku 2014/2015. La-
buť velká je naopak obecným druhem.  Z dravců na vysokých 
stromech pravidelně hnízdí káně lesní,  ve starých hnízdech vran 
a strak se usadí poštolka obecná a v několika posledních letech 

zde dokonce žije i obratný lovec vlaštovek a břehulí ostříž lesní. 
Hnízdo na zemi si v porostech rákosu  pravidelně buduje dal-
ší z dravců – moták pochop. Velmi zajímavá jsou v posledních 
letech opakovaná pozorování velmi vzácné poštolky rudonohé.  
Na svých loveckých toulkách sem často zamíří krahujec obecný  
a občas i jestřáb lesní. Z hrabavých ptáků je zde doma bažant obec-
ný, koroptev polní a nenápadná křepelka polní. Jedním z unikát-
ních historických údajů je výskyt dropa velkého. Tento mohutný 
pták z řádů krátkokřídlých tady pravidelně hnízdil až do dvacá-
tých let minulého století. Dalším zástupcem krátkokřídlých je ne-
početně hnízdící lyska černá, obývající pobřežní vegetaci spolu se 
slípkou zelenonohou. Oba druhy mizí. Zástupci chřástalovitých 
jsou již minulostí. Z řádu bahňáků ovšem stále pravidelně, byť již 
řídce hnízdí čejka chocholatá spolu s kulíkem říčním. Na tahu je  

O PTÁCÍCH NA STAROMĚSTSKÝCH LOUKÁCH   

k vidění bekasína otavní a zástupci rodu vodoušů – vodouš ru-
donohý, vodouš kropenatý, vodouš bahenní a nejběžnější a občas 
hnízdící pisík obecný. Z řádu dlouhokřídlých, čeledi rackovi-
tých sem tam zahnízdí racek chechtavý a z nedalekých Záhlinic  
se zatoulá rybák obecný z čeledi rybákovitých. Z měkkozobých 
se pravidelně a v posledních letech celkem běžně vyskytuje ho-
lub hřivnáč  a samozřejmě hrdlička zahradní. Z řádu sovy hnízdí  
ve starých stračích hnízdech kalous ušatý, v posledních letech je ob-
čas registrován výskyt kalouse pustovky, který staví hnízda  na zemi.  
Z řádu kukačky je to známá kukačka obecná, kladoucí vajíčka do 
hnízd pěvců. Z řádu srostloprstých je zdejším stálým obyvate-
lem ledňáček říční, hloubící nory v kolmých  březích kolem vod.  
Ze šplhavců nemůžeme opomenout krutihlava obecného, kte-
rého spíše uslyšíte než uvidíte. Příbuzná žluna zelená si zde tesá 
dutiny v mohutných topolech a doma zde je i strakapoud velký.  
Z řádu pěvců, čeledi skřivanovitých je obecným hnízdičem skři-
van polní. Z čeledi konipasovitých kolem lidských sídel žije ko-
nipas bílý. Z čeledi ťuhýkovitých zde vzácně zahnízdí ťuhýk šedý, 
celkem běžně se naopak setkáte s ťuhýkem obecným a jako raritu 
můžeme uvést ještě v sedmdesátých letech pravidelně hnízdícího 
ťuhýka menšího. Z čeledi pěnicovitých nemůžeme přehlédnout 
typické obyvatele zdejší lokality rákosníka obecného a rákosníka 
zpěvného. Dalším stabilním hnízdičem je krásně zpívající pěni-
ce černohlavá, místně hnízdí i pěnice pokřovní a pěnice hnědo-
křídlá. Všechny uvedené pěnice vyhledávají keři pokryté plochy, 
stejně jako hojně se vyskytující budníček menší. V okolí zdejších 
staveb tu a tam zahnízdí lejsek šedý z čeledi lejskovitých. Z čeledi 
drozdovitých jsou stálými, ale ne příliš hojnými obyvateli bram-
borníček černohlavý a bramborníček hnědý. Oba hnízdí v mis-
kovitém hnízdě postaveném v trsu trávy prakticky na zemi. Mezi 
typické představitele místní avifauny patří náš nejlepší zpěvák 
slavík obecný obývající husté křoviny poblíž vod. Dalším, dnes 
již běžným hnízdičem je drozd kvíčala spolu s drozdem zpěvným 
a kosem černým. Z mlynaříkovitých je dnes již poměrně vzác-
ný malý mlynařík dlouhoocasý stavějící v křovinách malé kula-
té hnízdo. Představitel moudivláčkovitých – moudivláček lužní 
v posledních pár letech téměř vymizel a s ním i jeho překrásná 
hruškovitá hnízda zavěšená na  tenkých větvičkách vrb. Z čeledi 
sýkorovitých můžete spatřit sýkoru modřinku a sýkoru koňadru. 
Čeleď strnadovitých reprezentuje strnad obecný a pro zdejší loka-
litu typický strnad rákosní. Z pěnkavovitých jmenujme pěnkavu 
obecnou, zvonka zeleného, stehlíka obecného a zvonohlíka za-
hradního. Z čeledi snovačovitých se běžně setkáte s vrabcem pol-
ním a vrabcem domácím. Ze špačkovitých uvidíte špačka obec-
ného. Vysoko v korunách stromů staví svoje hnízdo žluva hajní  
z čeledi žluvovitých. Výčet ptačích obyvatel zdejší lokality uza-
vírají pěvci z čeledi krkavcovitých straka obecná a vrána obecná 
šedá, můžeme se tady ale setkat i s mohutným krkavcem velkým.

Text a foto:   Květoslav Fryšták                                                                                                                        
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ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ 
OPĚT SKLÁDAJÍ PAPÍROVÉ JEŘÁBY

MIKULÁŠSKÝ JARMARK

Minulý rok žáci pátých tříd staroměstské základní školy začali 
skládat papírové origami do tvaru jeřábů, ze kterých nakonec vy-
robili řetěz, který byl v létě odeslán do Japonska. Našel své místo 
v parku Míru u pomníku Sadako Sasaki v Hirošimě.

Letos žáci pátého ročníku začali 16. listopadu za účasti pana 
Ing. Františka Grebeníčka, Ph.D., zakladatele České origami spo-
lečnosti, skládat origami.  Nejenom jeřáby, ale i vlaštovku a tučňá-
ka. Z jednotlivých skládanek pak budou kompletovány výrobky, 
které žáci věnují panu velvyslanci Japonska v Praze, obyvatelům 
Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě  
a naší partnerské škole v Turzovce na Slovensku. 

Zahájení projektu se za staroměstskou radnici, která byla  
i v loňském roce podporovatelem tohoto projektu, zúčastnil mís-
tostarosta Martin Zábranský.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Beáta Kroutilíková

Stalo se tradicí, že žáci II. stupně ZŠ 
Staré Město pořádají pro své rodiče, pří-
buzné i bývalé žáky školy Mikulášský 
jarmark. Ani tento rok nebyl výjimkou,  

o čemž jsme se v pondělí 5. prosince 
mohli přesvědčit.

Již od ranních hodin se školou nesly 
tóny školní folklórní muziky, která spolu 
s mikulášskou družinou zpříjemňovala 
žákům výuku vánočními koledami. Po-
stupně na chodbách přibyly směrovky 
odkazující k místu konání akce. A když 
v poledne začalo pobíhat také stále více 
žáků s krabicemi, bylo jasné, že o pestrou 
nabídku výrobků nebude na jarmarku 
nouze.

S blížící se čtrnáctou hodinou se sute-
rén školy stále více zaplňoval návštěvníky, 
kteří netrpělivě čekali na zahájení.

V úvodu vystoupil pěvecký sbor se 
dvěma písněmi, po nich přivítal pan ře-
ditel všechny přítomné   a následovaly 

vánoční koledy v podání školní folklórní 
muziky. Děti odehrály i dvě scénky a vše 
zakončil závěrečnou písní folklórní krou-
žek. Pak už začal jarmark, na kterém třídy 
prodávaly své výrobky.

Nabídka byla pestrá, i každý si mohl 
najít to své. Převládaly vánoční ozdoby.

Jarmark nás mile překvapil, neboť uká-
zal, jak zručné a šikovné žáky naše škola 
má. Mnozí z nich by do budoucna mohli 
pomýšlet i nad povoláním úspěšného ob-
chodníka.

Společnými silami jsme zvládli uspo-
řádat krásnou akci, při níž jsme strávili 
s dětmi, učiteli i rodiči společný předvá-
noční čas. 

Mgr. Barbora Huňková

Zastupitelstvo města, Rada města, komise kultury a zájmové spolky ve Starém Městě
Vás srdečně zvou na

XX. PLES MĚSTA STARÉ MĚSTO
který se koná v sobotu 21. ledna 2017 od 19.hodin

ve všech sálech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě
K tanci a poslechu hrají: Music Band GIBON, hudební skupina SORY,  cimbálová muzika BÁLEŠÁCI

Kulturní program :
SPT Dolina s CM Bálešáci, Taneční klub Tweet Staré Město, Vinařství Trávníček & Kořínek, VOC Znojmo

V ceně vstupného zajištěn bohatý raut připravovaný ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lípa a Moravským rybářským svazem.
Předprodej vstupenek v Informačním centru na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

Tradiční bohatá tombola  - cena vstupného 200,- Kč
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PODZIMNÍ ÚSPĚCHY ŠACHISTŮ!
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA

V termínu od 25. do 30.10. se v krásném prostředí hotelu 
Dlouhé Stráně (Kouty nad Desnou) konalo Mistrovství Mora-
vy a Slezska mládeže v šachu. Jako již tradičně vyslal Šachový 
klub Staré Město na tuto monstrózní akci, které se zúčastni-
lo celkem 309 hráčů, početnou výpravu. Mistrovství Moravy 
a Slezska je postupovou akcí na Mistrovství republiky, hráči 
jsou rozděleni do kategorií dle věku a bojují kromě medailí  
o 8 postupových míst na MČR v každé kategorii. Chlapci i 
dívky hrají dohromady, vyhodnocováni jsou pak zvlášť. Hrálo  
se na 9 kol a po nekompromisních bojích na šachovnicích ob-
sadili naši mládežníci konečná místa:

Kategorie do 10ti let 
2. místo: Klára Spáčilová (9 let), 4,5 bodu
21. místo: Matěj Babula (7 let), 5 bodů

Kategorie do 12ti let:
8. místo: Vlastimil Babula (10 let), 6 bodů, postup na MČR
14. místo: Jan Vávra (10 let), 5,5 bodu
31. místo: Vojtěch Lukáš (11 let), 5 bodů

Kategorie do 14ti let:
6. místo: Viktorie Všetulová (12 let), 4 body
8. místo: Lukáš Macháček (13 let), 6 bodů, postup na MČR
53. místo: Roman Lapčík (13 let), 4 body

Kategorie do 16ti let:
1. místo: Lucie Ambrožová (15 let), 6 bodů
19. místo: Albert Zelnitius (14 let), 5 bodů
48. místo: Stanislav Foltýnek (14 let), 3,5 bodu

Open turnaj:
5. místo: Martin Húsek (17 let), 6 bodů
11 místo: Alexandr Skalský (14 let), 5,5 bodu 
(přímý postup na MČR)
32. místo: Jan Nekarda (16 let), 4 body

Jak je vidět z výsledků, na Mistrovství republiky nás bude 
reprezentovat celkem 6 hráčů (3 chlapci a 3 dívky, ty hrají MČR 
bez ohledu na umístění na Mistrovství Moravy). Všem hráčům 
i trenérům (Antonín Horsák, velmistr Vlastimil Babula), kteří 
se o výpravu celých 6 dní starali, děkujeme za vzornou repre-
zentaci klubu a gratulujeme k postupům, medailím a dosaže-
ným výsledkům!

Zájemci o kompletní výsledky jednotlivých kategorií mo-
hou navštívit web ŠK Staré Město: www.sachysm.cz.

MČR JUNIOREK + POLOFINÁLE MČR JUNIORŮ

Pár kilometrů od německých hranic se v obci Kovářská 
uskutečnilo od 13. do 19.11.2016 Mistrovství republiky juni-
orek a Polofinále mistrovství republiky juniorů 2016. Turnaje  
se každoročně účastní ti nejnadanější a nejúspěšnější hráči na-
šeho klubu, konkurence mezi juniory bývá velmi silná. Letos  
se v rámci výpravy Zlínského šachového svazu vydali na da-
lekou cestu bojovat 3 naši talenti: 17ti letý Martin Húsek, 14ti 
letý Alexandr Skalský a 15ti letá Lucie Ambrožová. Pouze Mar-
tin hrál „svoji kategorii“, Saša a Lucka ještě stále spadají věkem 
do kategorií mládežnických a na turnaj jeli sbírat velmi cenné 
zkušenosti.

Mistrovství republiky juniorů se hraje systémem uzavřené-
ho turnaje, kde se 12 nejlepších hráčů ČR utká každý s každým. 
Vybojovat si postup z polofinále je tedy velmi prestižní záleži-
tostí a nikdo nedostane nic zadarmo, postupových míst je jen  

6 (zbylých 6 hráčů je nominováno podle jiných kritérií).

V konkurenci 44 šachistů z celé republiky si znamenitě vedl až 
20. nasazený staroměstský Martin Húsek, který si ziskem 6ti bodů 
z 9ti partií vybojoval 6. místo a účast na MČR juniorů jej nemine.

 Lucie Ambrožová, přestože věkem ještě do juniorských kategorií 
nepatří, vybojovala ziskem 5ti bodů z 9ti partií vynikající 7. místo  
se skvělým potenciálem do dalších let.

Za svůj výsledek se rozhodně nemusí stydět ani současný mistr 
republiky do 14ti let Alexandr Skalský (věkově mu do juniorů chybí 
ještě 3 roky), když vybojoval 4,5 bodu a umístil se na výborném  
22. místě.

Všem našim účastníkům děkujeme za vynikající reprezentaci 
klubu a Martinovi přejeme spoustu dobrých partií na MČR!

MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

470 účastníků z 54 
zemí světa, Mariánské 
Lázně, 14 dní v překrás-
ném prostředí. To bylo 
letošní Mistrovství světa 
seniorů v šachu. Pořada-
telé se této organizačně 
náročné akce zhostili na 
výbornou a pro účastní-
ky z celého světa vytvořili 
nádhernou a důstojnou 
atmosféru, na kterou bu-
dou hráči ještě dlouho 
vzpomínat.

Šachy jsou jedním  
z mála sportů, které lze  
i v pokročilém věku 
provozovat na vrcholo-
vé úrovni. Své by o tom 
mohl vyprávět nejeden 
soupeř staroměstského 
dlouholetého špičkového 
hráče, předsedy, organi-
zátora a člověka, který se 
nesmazatelně zapsal do historie staroměstského šachu, pana Anto-
nína Vavrušky. Ten se nezalekl zvučných jmen a vydal se do lázeň-
ského města bojovat s těmi „nejlepšími v nejlepších letech“. V kate-
gorii nad 65 let startovalo celkem 265 šachistů, kteří poměřili síly  
v turnaji hraném švýcarským systémem na 11 kol. Panu Vavruškovi 
se podařilo získat rovnou polovinu bodů a to stačilo na umístění 
v první polovině startovního pole, konkrétně 126. místo na světě. 
Gratulujeme a přejeme hodně energie do dalších bojů za šachovnicí!

 Titul seniorského mistra světa vybojoval velmistr Anatoly Vai-
sser z Francie před velmistrem vlastimilem Jansou (ČR) a velmis-
trem Evgeny Sveshnikovem (RUS). Všichni uhráli shodně 8,5 bodu, 
o konečném pořadí pak rozhodlo pomocné hodnocení.

Kompletní výsledky a fotogalerie na webu MS seniorů:  
www.wscc2016.net.

Šachový klub Staré Město přeje všem čtenářům,
členům a příznivcům klidné prožití Vánoc 

a samé dobré tahy v roce 2017.



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ORLOVNĚ

MOTOCYKLOVÝ ZÁVODNÍCI Z CELÉ ČR  
SE ROZLOUČILI SE SEZÓNOU VE STARÉM MĚSTĚ

Svatý Mikuláš splnil svůj slib daný před rokem a znovu zaví-
tal 5.prosince 2016 a to i s andělským doprovodem na Orlovnu 
ve Starém Městě, aby dal požehnání a obdaroval všechny hodné 
děti, které cvičí v jednotě ORLA, v oddílech „Cvičení a pohybové 
hry I a II“, „Cvičení rodičů s dětmi“ a „Kryštůvka“.

Na začátku nadílky přečetla vedoucí cvičení legendu o svatém 
Mikuláši, jak chodil po světě a rozdával chudým a potřebným al-
mužnu a dárky. Proto se dodnes na jeho počest slaví tento svátek.

Potom přišel sám svatý Mikuláš v doprovodu dvou krásných 
andělů a požádal děti, aby se s ním na památku vyfotily. Jména 
dětí byla zapsána ve velké červené knize. Sv. Mikuláš přečetl jmé-
no a každé dítě si po přečtení svého jména převzalo z rukou  an-
dělů bohatou nadílku a dostalo mikulášské požehnání a obrázek.

Děti slíbily sv. Mikuláši, že budou poslouchat celý rok nejen ve 
cvičení, ale i doma, ve škole  nebo školce. Nadílka se opravdu vy-
dařila a spokojené děti a jejich rozzářené oči toho byly důkazem.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

Motocyklové závody jsou pro sezonu 2016 již minulostí. Ofi-
ciální tečku za letošním ročníkem udělali závodníci nejen z celé 
republiky, ale i ze zahraničí v prostorách Sportovního a kultur-
ního centra ve Starém Městě. Několik stovek přítomných vidělo 
vyhlášení tří nejlepších borců ve více než dvou desítkách katego-
rií. Své ocenění převzali také domácí borci Karel Kalina a Pavel 
Matuš.

Organizací této celorepublikové akce byl letos pověřen staro-
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městský Moto sport klub Staré Město. Právě domácí klub zahaju-
je již patnáct let motocyklovou sezonu závodů silničních klasiků 
pořádáním Slováckého okruhu ve Starém Městě. „ Je to samo-
zřejmě pro Moto sport klub Staré Město velmi významná pocta – 
uspořádat Slavnostní vyhlášení Mistrů ČR SZM a vítězů poháru 
AČR, právě zde ve Starém Městě. Tuto akci jsme v historii klubu 
organizovali již po třetí a velmi nás těší, že dle vyjádření zasvě-
cených bylo toto slavnostní uzavření letošní sezony hodnoceno 
opět velmi kladně,“ uvedl Josef Mizera, jednatel Moto sport klubu 
Staré Město.   Téměř stoprocentní účast vyhlašovaných jezdců ČR 
i zahraničních, kteří se vždy do Starého Města velmi rádi vrací 
vypovídá podle Mizery hodně o oblíbenosti motoristických akcí 
v našem regionu. Motosport klub ve spolupráci s městem Staré 
Město se bude snažit i do budoucnu usilovat o organizaci jak zá-
vodů, taktéž i podobných slavnostních ceremoniálů.

Na poháry za druhé místo dosáhly jak Karel Kalina, který byl 
oceněn hned dvakrát. První ocenění převzal za stříbrnou příčku v 
seriálu mistrovství ČR Supemono a podruhé, když obsadil druhé 
místo v Poháru silničních závodních motocyklů Supermono. 

Z titulu vicemistra se radoval i Pavel Matuš za kategorii Poháru 
SZM GP 250 CRR.

Text a foto: Aleš Korvas



VÁNOČNÍ JARMARK



Přejeme všem občanům Starého Města
pěkné svátky a úspěšný nový rok 2017


