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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Citelné omlazení čeká zdravotní stře-
disko ve Starém Městě. Na téměř půl roku 
bude značně omezen provoz jednotlivých 
ordinací. Začátek rekonstrukce, při níž 
budou vyměněny kompletně všechny roz-
vody, je naplánován již na druhou polovi-
nu měsíce květena a trvat by měl až do po-
loviny měsíce října letošního roku. 

Ordinace praktických lékařů 
MUDr. Mileny Wiedermannové (MW 
Med s.r.o.) a MUDr. Jitky Vlachovské 
(MEDIC JV s.r.o.) budou dočasně pře-
místěny do budovy Mateřské školy v ulici  
Rastislavova ve Starém Městě, kde se nyní 
nachází prostory základní umělecké školy. 

Ordinace MUDr. Ley Čápkové (1. sta-
roměstská ordinace s.r.o.) pak bude mít 

Stavební práce budou probíhat ve třech 
etapách. Objekt bude po celou dobu vý-
stavby vždy částečně v provozu.

1. etapa – lékárna   
Předpokládaný termín zahájení je sta-

noven na 15. 5. 2017 a předpokládaný ter-
mín ukončení do 23. 6. 2017. Celý provoz 
lékárny bude uzavřen po dobu dvou týdnů 
(druhý a třetí pracovní týden), kdy bude 
provedeno maximum stavebních prací, 
jako vybourání ležaté kanalizace, podlah, 
drážek pro elektriku, topení, voda a odpad 
a dále provedení nových rozvodů ZTI, 
elektro, topení, omítek apod. 
V dalších týdnech proběhne 
kompletace zdravotechniky, 
elektro, topení, vzduchotech-
niky a také budou dokončeny 
dlažby a obklady v sociálním 
zařízení a provedena výmalba.

2. etapa – 1. NP (bez lékár-
ny) 

Se zahájením stavebních 
prací se předpokládá 3. 7. 2017 
a dokončením 31. 8. 2017. Re-
alizace stavebních prací bude 
probíhat při uzavření ordina-
cí praktických lékařů v I. NP. 
Zhotovitel zajistí po dobu celé 
realizace této etapy bezpečný 
přístup do 2. NP. Tento bude 
zajištěn uzavřeným koridorem 
s nosnou dřevěnou konstruk-
cí tak, aby bylo eliminováno 
vniknutí prachu do veřejnosti 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO SE PŘIPRAVUJE NA REKONSTRUKCI 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA Č. P. 1857
VE STARÉM MĚSTĚ – PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

zázemí v Domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě.

Zubní lékaři budou ordinovat ve stáva-
jících prostorech s tím, že budou mít po-
stupně měsíční výluku. 

Ordinace pana MUDr. Arnošta Sobola 
se přestěhuje do budovy dětského zdravot-
ního střediska (prostory po MUDr.  Janě 
Gottwaldové), kterého se rekonstrukce 
netýká.

„Oprava zdravotního střediska není jen 
žádoucí, ale v podstatě nutná. Některé in-
stalace mají odslouženo více než čtyřicet 
let. Týká se to jak rozvodů elektřiny, vody, 
tak i kanalizace a sanitárního vybavení,“ 
uvedl starosta Josef Bazala. Podle něj si je 
vedení radnice i celé zastupitelstvo města 

přístupných prostor. Všechny místnosti 
v 1. NP budou přístupné zhotoviteli stav-
by po dobu realizace této etapy. Ordinace 
praktických lékařů budou nastěhovány až 
po dokončení 3. etapy, tj. po 29. 9. 2017.

3. etapa – 2. NP
Předpokládaný termín zahájení 3. eta-

py je stanoven na 14. 8. 2017 a předpoklá-
daný termín dokončení na konec září. Sta-
vební práce budou probíhat za částečného 
provozu všech 3 zubních ordinací, které 
budou uzavřeny na 3 týdny (od 21. 8. 2017 
do 8. 9. 2017). Za uzavřeného provozu 
zubních ordinací budou provedeny veš-

vědomo omezení, která na pacienty i léka-
ře rekonstrukcí čekají. Touto rekonstrukcí 
však chtějí předejít havarijnímu stavu, kdy 
by se muselo zdravotní středisko uzavřít ze 
dne na den a bez přípravy. 

„Plánovaná investice vyjde město 
na více než sedm milionů korun a bude 
plně hrazena z rozpočtu města. Samotná 
položka na rekonstrukci představuje část-
ku převyšující pět a půl milionu korun, 
Dvě stě tisíc budou stát projekty a zbytek 
je vyčleněn jako rezerva nebo prostředky 
na stěhování,“ doplnil starosta.

Text: Aleš Korvas a Ing. Robert Staufčík
a ilustrační foto: Aleš Korvas

keré stavební úpravy v těchto ordinacích 
(rozvody vody, kanalizace k zubařským 
křeslům, elektro rozvody, rozvody to-
pení, vzduchotechnika, obklady, dlažby, 
výmalba aj.) a také veškeré bourací práce 
ve zbylých místnostech 2. NP. V tomto 
termínu budou taktéž provedeny rozvo-
dy ZTI a elektro na přilehlých chodbách 
včetně zapravení, aby stavební ruch v co 
možná nejmenší míře omezoval chod zub-
ních ordinací po 8. 9. 2017. Ostatní míst-
nosti a ordinace ve 2. NP budou v termínu 
14. 8. - 29. 9. 2017 vystěhovány.
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Stejně jako každý rok vyčkávají naši spoluobčané netrpělivě 
na přílet čápů na svá hnízdiště ve Starém Městě. Jedním z nich je 
také komín v Klukově ulici. Právě ten se stal letos prvním mís-
tem, kam přiletěl 1. 4. 2017 první kus. Za dva dny po něm přiletěla 

PRVNÍ ČÁPI PŘILETĚLI DO KLUKOVY ULICE
i „paní čápová“ a společně se dali do přípravy a opravy hnízda, aby 
zde mohli přivést na svět další generaci čápů obecných.

Text: Aleš Korvas, Foto: Dušan Vala

Město Staré Město, jako vlastník spo-
lečnosti Školní hospodářství, s. r. o., Vele-
hradská 1469, Staré Město, která hospoda-
ří na zemědělských pozemcích ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, nabízí odkoupení zemědělské půdy, 
která je ve Vašem vlastnictví. 

Město Staré Město nemá zájem o po-
zemky stavební.

Cena za pozemky je nastavena hro-
madně a činí 22 Kč/m2.

Zařídíme také veškeré formality spoje-
né s prodejem – náklady na vypracování 
kupní smlouvy, poplatek za vklad do ka-
tastru nemovitostí, daňové přiznání i zna-
lecký posudek.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kon-
taktujte prosím odbor správy majetku 
a ŽP, Městský úřad Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100:  

• Ing. Markéta Hrušková, vedoucí od-
boru správy majetku a ŽP

• Irena Martínková, referentka odboru 
správy majetku a ŽP

Josef Bazala, starosta
Ilustrační foto: Aleš Korvas

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROZHODLO
O NABÍDCE VÝKUPU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ



Nestává se příliš často, že by na ve-
řejné akce, které organizuje kulturní 
komise Městského úřadu ve Starém 
Městě, vycházelo počasí dle představ. 
Vloni dokonce musel být nedělní pro-
gram po hodech kvůli nepřízni počasí 
zrušen. To ale neplatilo o uplynulém 
víkendu, kdy bylo náměstí Velké Mo-
ravy zaplněno návštěvníky Veliko-
nočního jarmarku. Teploty atakova-
ly více než dvacet stupňů a sluníčko 
hřálo chvílemi až moc. Několik sto-
vek návštěvníků si ale takové počasí 
pochvalovalo a stěžovat si nemohli 
ani prodejci ve stáncích, kterých bylo 
na náměstí letos pětadvacet. „Vloni 
na jarmark počasí bylo spíše na kabát, 
letos na tričko s krátkým rukávem. 
Myslím, že všichni, kteří na náměs-
tí Velké Moravy v neděli zavítali, byli 
spokojení,“ uvedl místostarosta Mar-
tin Zábranský, předseda kulturní ko-
mise ve Starém Městě. K vidění byly 
již tradičně stánky s výrobky místních 
řemeslníků, které mají souvislost se 
svátky jara. Mnozí z nich se mohou 
pyšnit značkou Slovácký výrobek, kte-
rá je určená pro typické výrobky zdej-
šího regionu.

Na pódiu vystoupily místní Folk-
lórní soubory Dolina, CM Dolinečka, 
CM Bálešáci, CM Dolinka ze zdejší 
pobočky ZUŠ ve Starém Městě, ale ne-
chyběly ani děti z folklórních souboru 
Dolinečka I. - IV. Pozvanými hosty le-
tos byly, po úspěšné premiéře na koš-
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LETOŠNÍMU JARMARKU POČASÍ PŘÁLO

tu slivovice, Nedakonické srnky nebo 
country kapela Telegraf. 

Pro nejmladší návštěvníky připravi-
ly dámy ze SVČ Klubko v Jezuitském 
sklepě soutěže a děti si mohly samy 
vyrobit papírové velikonoční vajíčko. 
Po obědě pro děti vystoupil kouzelník 
Šeklin, který si pro předvádění svých 
kouzel vždy vybral někoho z publika.

„Celý den se nesl v pohodovém du-
chu a myslím, že všichni návštěvníci 
mohli být i s letošním ročníkem spoko-
jeni,“ řekl na závěr Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas



dování celovečerního filmu Čtyřlístek ve službách krále, při kte-
rém nemohl chybět ani popcorn.

 Poté se už 19 dětí odebralo do prostor knihovny, kde měly při-
praveny spacáky a kde mohly mezi regály s knihami strávit noc.

„Celá noc je vždy náročná zejména pro nás, knihovnice, které 
máme děti na starosti. Oči samozřejmě nezamhouříme, ale jsme 
moc rády, že má tolik dětí zájem strávit s námi páteční noc,“ řekla 
Milada Rokytová, dlouholetá knihovnice ve Starém Městě.

Text: Aleš Korvas, Foto: Milada Rokytová a Aleš Korvas
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Již patnáctý ročník celorepublikové akce na podporu zájmu 
dětí o četbu nazvanou Noc s Andersenem pořádala i letos staro-
městská knihovna v čele s paní Miladou Rokytovou.

Letošní ročník byl ve znamení Čtyřlístku. Několik desítek dětí 
se nejprve sešlo v prostorách Jezuitského sklepa, kde pro ně při-
pravilo Středisko volného času Klubko několik soutěží a disko-
téku.  Děti si také mohly vyrobit a nazdobit papírovou figurku 
postavy z komiksové čtveřice Čtyřlístku. Po několika hodinách 
soutěžení a tance přišla vhod malá večeře v podobě ovoce a sle-

NOC S ANDERSENEM
PŘILÁKALA DO KNIHOVNY 19 NOCLEŽNÍKŮ

LOUČENÍ SE ZIMOU
Ke smrtné neděli neodmyslitelně patří vynášení mařeny 

v podání Dětského folklorního souboru Dolinečka. To letošní 
však bylo mimořádné. V poslední letech foukal studený vítr 
a symbolické zahození zimy všichni vítali s nadšením a doufali, 
že brzy přijde jaro a s ním i slunečné dny. V letošním roce jsme 
nemuseli zahánět zimu. Naopak. Mohli jsme s úsměvem a zpě-
vem po městě nosit létečko, jako symbol jara a plodnosti. 

Děti ze tří skupinek Dolinečky vyrazily na různá místa Sa-

lašky zahodit mařenu a následně s létečkem obešly část Starého 
Města. Ukázky vynášení mařeny mohli diváci zhlédnout také 
na náměstí Velké Moravy v rámci Předvelikonočního jarmar-
ku,

Děkujeme všem rodičům, kteří nás ochotně přijali ve svých 
domech a pohostili nás.

Texst: vedoucí Dolinečky, Foto: Aleš Korvas

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ 
OSOBNOSTÍ 

NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA 
STARÉHO MĚSTA V ROCE 2017

Rada města Staré Město vyhlašuje termín pro podání návr-
hů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města 
v roce 2017. Návrh na udělení ceny lze podat do 30. května 
2017 osobně na podatelně Městského úřadu ve Starém Městě 
nebo poštou.

Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města a  for-
mulář návrhu na udělení Ceny města Starého Města  jsou 
ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kate-
gorii Město – Cena města. 
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U S N E S E N Í
z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 29.03.2017 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.

K bodu 12)

12.1  zprávu o přijatých stížnostech a peti-
cích v roce 2016.

12.2  stanovisko ke kontrolním zjištěním 
kontrolního výboru v roce 2016.

II. schválilo

K bodu 3) závěrečný účet města Staré 
Město za rok 2016.

K bodu 4) účetní závěrku města Staré 
Město za rok 2016 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schva-
lování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek, a vnitřní směrnicí 
č. S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky.

K bodu 5) 
 rozpočtové opatření č. 2/2017:
  - zvýšení příjmů ze 127 200 000 Kč 
na 129 036 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 165 454 000 Kč 
na 168 029 000 Kč
 - změnu financování ze 38 254 000 Kč 
na 38 993 000 Kč

K bodu 6) Zástavní smlouvu k nemovi-
tosti č. 1/2017, sjednanou pro zástavu ne-
movitosti na základě schválené Smlouvy 
o zápůjčce č. 458/2017.

K bodu 7) Dodatek ke Smlouvě o úvěru 
registrační č. 99013585242.

K bodu 8) změnu závazného rozpočtové-
ho ukazatele – rozšíření účelu schváleného   
investičního transferu určeného na ná-
kup konvektomatu o nákup příslušenství   
ke konvektomatu včetně stavebních úprav 
souvisejících s instalací tohoto   dlouho-
dobého hmotného majetku – příspěvkové 
organizaci Základní škola,   Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567. 
Tím zároveň dojde ke   změně účelového 
určení závazného ukazatele na § 3113 Zá-
kladní školy.
  uvolnění finančních prostředků z rozpoč-

tu města na nákup dlouhodobého   hmot-
ného majetku – konvektomatu včetně 
příslušenství a stavebních úprav   souvise-
jících s jeho instalací, které jsou zahrnuty 
na § 3113 Základní školy, až   po uskuteč-
nění výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku.

K bodu 9) 

9.1 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 240/360 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 3 m2 v lokalitě ulice Ka-
rolíny Světlé ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Ing. Petru Petrů a paní Markétě Petrů, 
společně bytem Staré Město, Za Mlýnem 
1879, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

9.2 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 2422/14 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 1 m2 v lokalitě ulice Na Valech 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Vendule Válkové, bytem 
Staré Město, Na Valech 1906, za cenu 600 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.

9.3 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 4560/92 vodní plocha/tok 
přirozený o výměře 50 m2, části pozem-
ku p. č. 4560/94 vodní plocha/tok přiro-
zený o výměře 19 m2 a části pozemku 
p. č. 6028/1 orná půda o výměře 439 m2, 
vše v lokalitě Pod Antoníčkem, Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, pobočnému spolku Moravský rybářský 
svaz, z. s., Staré Město, Na Širůchu, IČ 
00557269, za cenu 20 Kč/m2, za účelem 
zcelení pozemků pro rybochovní zařízení 
v lokalitě Pod Antoníčkem, Olší ve Starém 
Městě. 
   Převod je osvobozen od DPH dle § 56, 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani   
z přidané hodnoty v platném znění. 

9.4   převod majetku – prodej části po-
zemku p. č.  2414/19 orná půda o výměře 
cca   20 m2 v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,   
spolku TC Staré Město, zapsaný spolek, 
Staré Město, Salašská 2182, IČ   22723153, 
za cenu 600 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem rozšíření   Sport parku Rybníček 

o nástupní rampu do objektu miniškolky 
Rybníček. 

9.5 bezúplatné nabytí nemovité věci – 
pozemku p. č. 6277/4 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře 19 m2 v lokalitě 
ulice Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, s omezujícími 
podmínkami, z vlastnictví České republi-
ky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 
390/42, IČ 697971411 (převodce) do vlast-
nictví města Staré Město, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884 (nabyva-
tel) na základě Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité 
věci s omezujícími podmínkami, včetně 
podmínek uvedených v Čl. IV. Smlouvy 
č. UZSVM/BUH/6791/2016-BUHM.

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí účelových dotací z rozpočtu měs-
ta Staré   Město v roce 2017 těmto spolkům 
a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohy-
bových aktivit v roce 2017

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město,  
IČ 70806721 40.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, sta-
rostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646       
70.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starost-
kou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
z.s., IČ 48491977 100.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou 
klubu
Šachový klub Staré Město, z.s.,  
IČ 26552001 100.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní 
klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597
 100.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s.,  
IČ 26587408 27.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedky-
ní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081      20.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, staros-
tou sboru
TC Staré Město, z.s.,  
IČ 22723153          20.000 Kč

7
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zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, pre-
zidentem
Moto sport klub v AČR, Staré Město,  
IČ 01171844 80.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, před-
sedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka  
St. Město, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedou-
cím střediska
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO 
z.s., IČ 04355814 5.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vice-
prezidentem
Staroměští šohajíci, spolek,  
IČ 22739050         10.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, před-
sedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovní-
ho ruchu v roce 2017

Soubor písní a tanců Dolina z.s.,  
IČ 60370475 60.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spo-
lek, IČ 22879366 45.000 Kč
zastoupen Mgr. Kateřinou Vránovou, 
předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci,  
IČ 22891421         30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, 
předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s.,  
IČ 70837155 25.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel histo-
rie, IČ 27056121 30.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předse-
dou
SPS Staré Město, z. s.,  
IČ 22682724         10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem vý-
boru
Klub přátel vína, z.s.,  
IČ 22813799                     15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou 
spolku
Taneční klub Tweet, z.s.,  
IČ 01775430         10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předse-
dou spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního 
prostředí v roce 2017

MS Lípa Staré Město, z.s.,  
IČ 60370378         15.000 Kč
zastoupen Miroslavem Horkým, předse-
dou spolku
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný 

spolek Staré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, 
předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Staré Město, 5.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem 
Hradilem, předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících 
služeb v roce 2017

Svaz tělesně postižených v České republi-
ce z.s. místní organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsed-
kyní místní organizace
Oblastní Charita Uherské Hradiště,  
IČ 44018886 50.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
Diakonie ČCE – středisko CESTA,  
IČ 65267991 10.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, 
ředitelkou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Miladou Umlaufovou, místo-
předsedkyní spolku
(účel: podpora letních táborů )
Římskokatolická farnost Staré Město 
u Uherského Hradiště, 750.000 Kč
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Mirosla-
vem Suchomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římsko-
katolické farnosti Staré Město – náklady 
na provoz, energie, splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem 
Škrabánkem, ředitelem (účel: sociální 
služba poskytovaná pro osoby se zdravot-
ním postižením na území ORP)
Společnost Podané ruce o.p.s.,  
IČ 60557621 30.000 Kč
zastoupena Bc. Pavlem Novákem, ředite-
lem
(účel: provozní náklady Kontaktního 
centra v Uherském Hradišti, sociálně – 
patologické jevy)
Občanské sdružení “Kunovjan“,  z.s.,  
IČ 62831585 13.000 Kč
zastoupeno Liborem Habartou, jedna-
telem spolku (účel: XXIV. Mezinárodní 
dětský folklorní festival Kunovské léto)
Občanské sdružení “Kunovjan“,  z.s.,  
IČ 62831585 5.000 Kč
zastoupeno Liborem Habartou, jednate-
lem spolku (účel: Národní přehlídka dět-
ského verbuňku)
Český svaz včelařů, z.s., základní organiza-
ce Uherské Hradiště 5.000 Kč

IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilí-
kem, předsedou organizace (účel: zajištění 
zdravotní kondice včelstev )
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákla-
dů)
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Me-
toděje, IČ 02057531 5.000 Kč
zastoupena Ing. Martinou Janochovou, 
ředitelkou (náklady na částečnou realizaci 
programu na Památníku Velké Moravy)
NADĚJE, IČ 00570931 2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, ředi-
telem (náklady na částečné krytí nákupu 
materiálu a služeb)

K bodu 12)

12.3  plán práce finančního a kontrolního 
výboru na rok 2017.

12.5 nominaci „Michalských slavností – 
Hodů s právem“ k zápisu na Seznam ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury 
Zlínského kraje.

III. zvolilo

K bodu 12)

12.4 v souladu s ustanovením § 64 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, příse-
dících a státní správě soudu a o změně ně-
kterých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, 
do funkce přísedícího Okresního soudu 
v Uherském Hradišti pro volební období 
2017 – 2021 paní Janu Kolářovou, paní 
Janu Kuřímskou, paní Danu Nožičkovou, 
paní Věru Peterkovou a pana Jiřího Hor-
sáka.

IV. souhlasí

K bodu 3) s celoročním hospodařením 
města Staré Město za rok 2016, a to bez 
výhrad.

V. projednalo

K bodu 10) Zprávu o uplatňování územ-
ního plánu Staré Město za období 1/2013 
– 12/2016.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 01.03.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

1.1 žadateli dle přílohy prodloužení pro-
nájmu bytové jednotky č. 112 v DPS, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou 
– od 01.04.2017 do 30.06.2017 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.3 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 
m2 v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rozšíření zahrady 
u rodinného domu, za cenu dle znalecké-
ho posudku.

1.5 uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti Gas-
Net, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíš-
ská 940/96, IČ 27295567, zastoupená 
společností GridServices, s. r. o, Brno, Zá-
brdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby plynárenské-
ho zařízení: blokové regulační zařízení 
s názvem „Reko BRZ Uherské Hradiště 
– Rybárny č. stavby 56700“ na pozem-
cích p. č. 7222 ostat. plocha/jiná plocha 
a p. č. 4502/56 ostat. plocha/zeleň, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní, provozování, údržby a oprav plyná-
renského zařízení spočívající v umístění 
nízkotlakého plynovodu a právu strpění 
uložení zámkové dlažby – okapový a pří-
stupový chodník k blokovému regulační-
mu zařízení.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka 
20 Kč/m2 a rok.

1.6 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti CENTECH, s. 
r. o., Staré Město, Velehradská 1433, IČ 
28357892, na právo umístění přípojky 

vodovodu a vodoměrné šachty na po-
zemcích p. č. 6053/95, 6053/94 a 6053/93 
v lokalitě u horní drůbežárny, které jsou 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby 
rekonstrukce haly na pozemku p. č. st. 
1852/1 ve vlastnictví společnosti CEN-
TECH, s. r. o. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržby a oprav přípojky vo-
dovodu k vodovodnímu řadu a vodoměr-
né šachty.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.7 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístě-
ní stavby „St. Město, Velehradská, 18 RD, 
Město, kab. NN (vedení NN – 519 m, pi-
líř – 10 ks) na pozemcích p. č. st. 1845/6, 
2561/3, st. 2478, 2561/2 a st. 1371 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelu NN (ve-
dení kabelu NN – 519 m, pilíř – 10 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 zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka 
20 Kč/m2 a rok.  

1.10 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2414/19  orná půda 
o výměře  cca 20 m² v lokalitě Rybníček 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  
Hradiště, za  účelem rozšíření Sport par-
ku Rybníček o nástupní rampu do objektu 
restaurace.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce „VO Staré Město, U koupaliště“ 
s dodavatelem SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špi-
cí 1798, 686 03 Staré Město, IČ: 60731176 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze za-
dávací dokumentace.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce „Zpevněné plochy a ČS kanalizace 
u MŠ  a ZUŠ Staré Město“ s dodavatelem 
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č. p.  288, PSČ 
687 05,  IČ: 60743638 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.2 účetní závěrky za rok 2016 v souladu 
s vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalová-
ní  účetní závěrky a vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování  účet-
ních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek, těmto zřízeným  příspěvko-
vým organizacím:
 - Základní škola, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, IČ: 75022567
 - Mateřská škola Komenského 1721, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště, IČ:  
75022532
 - Mateřská škola Rastislavova 1800, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště, IČ:  
75022541
 - Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hradiš-
tě,  IČ:75022559
 - Středisko volného času Klubko Staré 
Město, U Školky 1409, Staré Město, IČ:  
75833328
 - Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 
1249, Staré Město, IČ: 75121824

5.3 hospodaření příspěvkových organi-
zací města za rok 2016, včetně rozdělení  
dosažených zlepšených hospodářských 
výsledků do peněžních  fondů příspěvko-
vých organizací za rok 2016.

5.5 změnu závazného rozpočtového uka-
zatele  –  rozšíření účelu schváleného 
investičního transferu určeného na ná-
kup konvektomatu o nákup příslušenství 
ke konvektomatu, včetně stavebních úprav 
souvisejících s instalací tohoto dlouhodo-
bého hmotného majetku – příspěvkové 
organizaci Základní škola, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567. 
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Tím zároveň dojde ke změně účelového 
určení závazného ukazatele na § 3113 Zá-
kladní školy.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4560/92 vodní plocha/tok  
přirozený o výměře 50 m2, části pozemku 
p. č. 4560/94 vodní plocha/tok přirozený o  
výměře 19 m2 a části pozemku p. č. 6028/1 
orná půda o výměře 439 m2, vše v lokalitě  
Pod Antoníčkem, Olší ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  pobočné-
mu spolku Moravský rybářský svaz, z. s., 
Staré Město, Na Širůchu, IČ  00557269, 
za cenu 20 Kč/m2, za účelem zcelení po-
zemků pro rybochovní zařízení  v lokalitě 
Pod Antoníčkem, Olší ve Starém Městě.

3.5 zvolit v souladu s ustanovením § 64 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soud-
cích, přísedících a státní správě soudu 
a o změně některých dalších zákonů  (zá-
kon o soudech a soudcích), ve znění poz-
dějších předpisů, do funkce přísedícího 
Okresního soudu v Uherském Hradišti 
pro volební období 05/2017 – 05/2021 
paní Janu Kolářovou, paní Janu Kuřím-
skou, paní Danu Nožičkovou, paní Věru 
Peterkovou a pana Jiřího Horsáka.

5.4 schválit rozpočtové opatření č.1/2017:  
 - zvýšení příjmů ze 126 880 000 Kč 
na 127 200 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 165 410 000 Kč 
na 165 454 000 Kč 
 - změnu financování ze 38 530 000 Kč 
na 38 254 000 Kč

5.5 uvolnit finanční prostředky z rozpoč-
tu města na nákup dlouhodobého hmot-
ného  majetku – konvektomatu včetně pří-
slušenství a stavebních úprav souvisejících 
s jeho  instalací, které jsou zahrnuty na § 
3113 Základní školy, až po uskutečnění  
výběrového řízení na veřejnou zakázku.

6.1 schválit Obecně závaznou vyhlášku 
města Staré Město č. 1/2017, kterou se sta-
noví  školské obvody Mateřských škol zří-
zených městem Staré Město.

III. neschválila

1.2 pronájem části pozemku p. č. 263/1 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 320 
m2  v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Pavle  Cardové, bytem Staré Město, Fin-
ská čtvrť 1481, za účelem zemědělského  
obhospodařování – zahrady.

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „VO Staré Město, U koupaliště“ 
- veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel SLUŽ-
BY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, 686 03 Staré 
Město, IČ: 60731176  s nabídkovou cenou 
151 800 Kč bez DPH, 183 678 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Zpevněné plochy a ČS kanali-
zace u MŠ a ZUŠ Staré Město“ - veřejná za-
kázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 
č. p. 288, PSČ 687 05, IČ: 60743638 s na-
bídkovou cenou 2 525 758 Kč bez DPH, 
3 056 167 Kč vč. DPH.

V. souhlasí

3.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, s při-
jetím peněžního daru ve výši 15.000,- Kč 
pro Základní školu, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, IČ:75022567, od Hotel SYNOT, Nad 
Hřištěm 1891, 686 03 Staré Město, IČO: 
10092498. Dar je určen pro potřeby třídy 
3.C.

VI. vzala na vědomí

1.8 informace o přípravě prodeje staveb-
ních pozemků ul. Velehradská I. etapa, 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.9 zprávu kontrolního výboru ke kon-
trole „Kontrola plnění smluv na prodej a  
pronájem nemovitého majetku a pozemků 
města“.

3.1 Výroční zprávu o poskytování infor-
mací v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu k informacím 
za rok 2016.

3.2 zprávu o přijatých stížnostech a peti-
cích v roce 2016.

3.3 informaci o omezení nebo přerušení 
provozu mateřských škol v měsíci červenci 
a  srpnu 2017, v souladu s ust. § 3 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  
ve znění pozdějších předpisů.

4.1 žádost o zahájení společného územní-
ho a stavebního řízení dle § 94a stavební-
ho  zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 žádost o územní řízení dle § 86 staveb-
ního zákona v platném znění dle zápisu.

4.3 žádost o územní souhlas dle § 96 sta-
vebního zákona v platném znění dle zápi-
su.

4.4 žádost o územní souhlas dle § 96 sta-
vebního zákona v platném znění dle zápi-
su.

4.5 žádost o společný územní souhlas 
a souhlas s provedením ohlášeného sta-
vebního  záměru dle § 96a stavebního zá-
kona v platném znění dle zápisu.

4.6 žádost o společný územní souhlas 
a souhlas s provedením ohlášeného sta-
vebního záměru dle § 96a stavebního zá-
kona v platném znění dle zápisu.

4.7 žádost o zahájení společného územní-
ho a stavebního řízení dle § 94a stavební-
ho zákona.

5.1 Inventarizační zprávu za rok 2016. 

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 3353/3 zahrada o vý-
měře  864 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská 
– zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u  Uh. Hradiště, za účelem rozšíření 
zahrady u rodinného domu, na úředních 
deskách.
T: ihned

1.9 připravit v součinnosti s právním zá-
stupcem další kroky k uplatnění předkup-
ního  práva na pozemky města.
T: 27.03.2017

1.10 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 2414/19 orná 
půda o  výměře cca 20 m² v lokalitě  Ryb-
níček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh.  Hradiště, za účelem rozšíření Sport 
parku Rybníček o nástupní rampu do ob-
jektu  restaurace.
T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 49. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21.03.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

1.1 uzavření nájemní smlouvy mezi pro-
najímatelem České dráhy, a. s., Praha 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, 
a nájemcem město Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
na nájem pozemku p. č. 3582/44 ostatní 
plocha o výměře 400 m2 v lokalitě u vlako-
vého nádraží ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 20,00 Kč/m2 a rok, za účelem od-
stavné plochy pro osobní automobily. 

1.2 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 4549/4  ostat. plocha 
o výměře cca 35 m2 v lokalitě ul. Za Špicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rozšíření rodinného 
domu. 

1.3 záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6066/3 trvalý travní porost 
o výměře  1.862 m2 v lokalitě ul. Huště-
novská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh.  Hradiště, za účelem vybudování 
parkovací plochy.

1.4 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č.  st. 3181 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 2.001 m2, který se nachází 
pod tenisovou halou v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů. 

1.7 žadateli dle přílohy pronájem bytové 
jednotky č. 214 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 
ve  Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na dobu určitou – od 01.04.2017 
do  31.12.2017 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce  zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci „Revi-
talizace ulice  Svatovítské, Staré Město“.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce „Stavební úpravy zdravotního stře-
diska č.  p. 1857 ve Starém Městě“ s doda-
vatelem KODRLA s.r.o.,  Huštěnovice 363, 
687 03  Babice, IČ: 25547453 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

2.4 dopravně urbanistickou studii „Před-
nádraží ve Starém Městě“ ve variantě A.

2.5 podání žádosti o dotaci na akci „Ve-
řejné osvětlení ulice Hradišťská ve Starém 
Městě“  do programu EFEKT 2017.

2.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Základní umělecká škola ve Starém Měs-
tě“  z důvodu změn oproti projektové do-
kumentaci a změny ceny díla.

2.7 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Příprava území, inženýrské sítě pro RD   
Velehradská – I. etapa “.

3.3 zadávací podmínky k podlimitní 
veřejné zakázce na dodávky zadávané 
ve  zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci „Cisternová automobilová stříkač-
ka pro  JSDH Staré Město“.

5.6 Smlouvu o prodeji motorového vo-
zidla č. 16 uzavřenou s fy ARAVER CZ, 
s.r.o., Na  Zerzavici  1946, Uherské Hradi-
ště, IČO: 60713224. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č.  2414/19 orná půda 
o výměře cca 20 m2 v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, spolku TC Staré Město, zapsa-
ný spolek, Staré Město, Salašská 2182, IČ 
22723153, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem rozšíření Sport par-
ku Rybníček o nástupní rampu do objektu 
miniškolky Rybníček. 

5.1 schválit hospodaření a závěrečný účet 
města za rok 2016.

5.2 schválit roční účetní závěrku města  
Staré Město za rok 2016 v souladu s vy-
hláškou  č. 220/2013 Sb., o požadavcích na  
schvalování účetních závěrek některých  
vybraných účetních jednotek a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní  
závěrky.

5.3 schválit rozpočtové opatření č. 2/2017:
-    zvýšení příjmů ze 127 200 000 Kč 
na 127 960 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 165 454 000 Kč 
na 166 953 000 Kč
- změnu financování ze 38 254 000 Kč 
na 38 993 000 Kč

5.4 schválit Zástavní smlouvu k nemovi-
tosti č.1/2017, sjednanou pro zástavu ne-
movitosti  na základě schválené Smlouvy 
o zápůjčce č. 458/2017.

5.5 schválit Dodatek ke Smlouvě o úvěru 
reg. č. 99013585242.   

6.1 nominaci „Michalských slavností – 
Hodů s právem“ k zápisu na Seznam  ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury 
Zlínského kraje.

6.2 schválit Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí účelových dotací z rozpočtu měs-
ta  Staré  Město v roce 2017 těmto spolkům 
a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohy-
bových aktivit v roce 2017

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 
70806721 40.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, sta-
rostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646      
 70.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starost-
kou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
z.s., IČ 48491977 100.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou 
klubu
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 
26552001 100.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní 
klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                   
 100.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 27.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedky-
ní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, staros-
tou sboru
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 
 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, pre-
zidentem

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 80.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, před-
sedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Sta-
ré Město, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedou-
cím střediska
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO 
z.s., IČ 04355814 5.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vice-
prezidentem
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050     
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 10.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, před-
sedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovní-
ho ruchu v roce 2017

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 60.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spo-
lek, IČ 22879366 45.000 Kč
zastoupen Mgr. Kateřinou Vránovou, 
předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, IČ 22891421     
 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, 
předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 
70837155 25.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel histo-
rie, IČ 27056121 30.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předse-
dou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724     
 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem vý-
boru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 
 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou 
spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430                
 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předse-
dou spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního 
prostředí v roce 2017

MS Lípa Staré Město, z.s., IČ 60370378     
 15.000 Kč
zastoupen Miroslavem Horkým, předse-
dou spolku
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spo-
lek Staré Město, 15.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, 
předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Staré Město, 5.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hra-
dilem, předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících 
služeb v roce 2017

Svaz tělesně postižených v České republice 
z.s. místní organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedky-
ní místní organizace
Oblastní Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 50.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 

65267991 10.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, 
ředitelkou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Miladou Umlaufovou, místo-
předsedkyní spolku (účel: podpora letních 
táborů )
Římskokatolická farnost Staré Město 
u Uherského Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Mirosla-
vem Suchomelem, farářem (účel: podpora 
činnosti a aktivit Římskokatolické farnosti 
Staré Město – náklady na provoz, energie, 
splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem 
Škrabánkem, ředitelem (účel: sociální 
služba poskytovaná pro osoby se zdravot-
ním postižením na území ORP)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 
60557621 30.000 Kč
zastoupena Bc. Pavlem Novákem, ředite-
lem (účel: provozní náklady Kontaktního 
centra v Uherském Hradišti, sociálně – 
patologické jevy)
Občanské sdružení “Kunovjan“,  z.s., IČ 
62831585 13.000 Kč
zastoupeno Liborem Habartou, jednate-
lem spolku (účel: XXIV. Mezinárodní dět-
ský folklorní festival Kunovské léto)
Občanské sdružení “Kunovjan“,  z.s., IČ 
62831585 5.000 Kč
zastoupeno Liborem Habartou, jednate-
lem spolku (účel: Národní přehlídka dět-
ského verbuňku)
Český svaz včelařů, z.s., základní organiza-
ce Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilí-
kem, předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev)
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákla-
dů)
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Me-
toděje, IČ 02057531 5.000 Kč
zastoupena Ing. Martinou Janochovou, ře-
ditelkou
NADĚJE, IČ 00570931 2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, ředite-
lem

III. souhlasí

3.2 s převzetím záštity města Staré Měs-
to nad ekologicko-kulturní akcí „DEN 
ZEMĚ“,  která se uskuteční ve dnech 20. - 
22. dubna 2017 v areálu společnosti REC 
Group  s.r.o. ve Starém Městě, Brněnská 
1372.

IV. rozhodla

2.2 o vyloučení účastníka výběrového 
řízení STAMOS Uherské Hradiště, spol. 
s r.o.,  Otakarova 108, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 46346171 veřejné zakázky malé-
ho  rozsahu na stavební práce „Stavební 
úpravy zdravotního střediska č. p. 1857 
ve  Starém Městě“, neboť nabídka tohoto 
účastníka obsahuje mimořádně nízkou  
nabídkovou cenu, která nebyla účastní-
kem výběrového řízení zdůvodněna.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky „Stavební úpravy zdra-
votního  střediska č. p. 1857 ve Starém 
Městě“ - veřejná zakázka malého  rozsa-
hu na stavební  práce. Vybraný dodavatel 
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687  03 
Babice, IČ:25547453 s nabídkovou cenou 
4 566 426 Kč bez DPH, 5 525 375 Kč  vč. 
DPH.

V. stanovila

6.6 cenu pro prodej betonového recyklátu 
z demolice Školního statku 120 Kč/t.

VI. vzala na vědomí

2.5 finanční spoluúčast města na akci 
„Veřejné osvětlení ulice Hradišťská ve Sta-
rém Městě“ ve výši 1 719 508 Kč.

3.1 zprávu kontrolního výboru ke kontro-
le „Kontrola využití dotací od zastupitel-
stva a  rady města neziskovým organizacím 
(spolkům, tělovýchovným a zájmovým  
organizacím a církvi) za rok 2015.

4.2 žádost o zahájení společného územní-
ho a stavebního řízení dle § 94a stavební-
ho  zákona v platném znění dle zápisu.

6.3 stanovisko finančního odboru ke kon-
trole hospodaření s majetkem v Mateřské  
škole  Komenského, vyřazování a prodej 
nepotřebného majetku a zásob provedené  
kontrolním výborem. 

6.4 vyjádření jednatele Školního hos-
podářství ke zprávě kontrolního výboru 
ke kontrole  hospodaření Školního hospo-
dářství za rok 2015.

6.5 zápis z 9. schůzky sociální komise ze 
dne 08.03.2017.

VII. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek podlimitní 
veřejné zakázky na stavební  práce zadá-
vané ve  zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci „Revitalizace ulice Sva-
tovítské, Staré  Město“, Staré Město tyto 
dodavatele: KARTUSEK - EKOSTAV 
s.r.o., Velehradská  1905,  686 03 Staré 
Město, IČ: 26928141, DIČ: CZ26928141, 
JASS-UNI, s.r.o.,  Jalubí č. p. 288, PSČ 
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687 05, IČ: 60743638, DIČ: CZ60743638, 
PROMONT Uherské  Hradiště s.r.o., 
Kněžpole 218, PSČ 68712, IČ: 27677443, 
DIČ: CZ27677443, TUFÍR,  spol. s r.o., 
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 
26263718, DIČ: CZ26263718,  Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí 
nad Moravou, Benátky 17, PSČ  69801, IČ: 
26229455, DIČ: CZ26229455.

3.3 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku na dodávky zadávanou ve  zjed-
nodušeném podlimitním řízení na akci 
„Cisternová automobilová stříkačka pro  
JSDH Staré Město“ tyto dodavatele: Město 
Kunovice, náměstí Svobody  361, 686 04  
Kunovice, Dobráci s. r. o., Vajnorská 46, 
831 03 Bratislava, Slovensko, Mgr. Mar-
tina  Kozelková, Na Rybníku 623, 686 04 
Kunovice, WISS CZECH s. r. o., Halenko-
vice 10,  763 63, THT Polička s. r. o., Staro-
hradská 316, 572 01 Polička, HTS Jirny, B.  
Němcové 289, 250 90 Jirny.

VIII. projednala

4.1 Zprávu o uplatňování územního plánu 
Staré Město za období 01/2013 – 12/2016.

6.6 žádost společnosti Rybárik, s. r. o. 
Buchlovice o odkup cca 2000 tun betono-
vého  recyklátu z demolice Školního stat-
ku.

IX. uložila

1.  Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. 
plocha o výměře cca 35 m2 v lokalitě ul. 
Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem rekonstrukce 
a rozšíření rodinného domu, na úředních 
deskách a posoudit rozhledový trojúhel-
ník v křižovatce ulice Za Špicí a Za Rad-
nicí.
T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 6066/3 trvalý travní 
porost  o výměře 1.862 m2 v lokalitě ul. 
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u  Uh. Hradiště, za účelem vybudo-
vání parkovací plochy, na úředních des-
kách a zajistit  znalecký posudek na cenu 
pozemku. 
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. st. 3181 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 2.001 m2, který 
se nachází pod tenisovou halou v lokalitě 
Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů, na úředních deskách 
a zajistit znalecký posudek na cenu po-

zemku. 
T: ihned

1.6 ve spolupráci s jednatelem společ-
nosti Školní hospodářství, s. r. o., panem 
Ing. Josefem Slezákem nabídnout výkup 
půdy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, městem Staré Město, jed-
notlivým vlastníkům, jejichž půdu obhos-
podařuje Školní hospodářství, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469, IČ: 269 38 243, 
za cenu 22 Kč/m2. 
T: 30.04.2017

nabídnout výkup půdy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, městem 
Staré Město, vlastníkům půdy za cenu 
22 Kč/m2, formou zveřejnění na úředních 
deskách a Staroměstských novinách.  
T: ihned

2.4 zajištění majetkoprávních záležitos-
tí týkajících se pozemků, které nejsou ve  
vlastnictví města dotčených projektem do-
pravně urbanistická studie „Přednádraží 
ve  Starém Městě“.
T: 30.09.2017

2.  Odboru investic 

2.4 provést výběrové řízení na zpracování 
projektové dokumentace dopravně  urba-
nistické studie „Přednádraží ve  Starém 
Městě“ a na zpracování studie  proveditel-
nosti včetně přípravy žádosti o dotaci.
T: 31.05.2017

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Druhý ročník Semináře slováckého ver-
buňku se uskutečnil v sobotu 18. 3. 2017 
ve Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě. Tato akce, při níž zkušení fol-
klórní bardové Jan Maděrič, Jakub Tomala, 
Erik Feldvabel, Martin Baláž, Josef Bazala 
a Aleš Rada, učili začínající a méně zkuše-
né chlapce cifrovat. Oproti loňskému pre-
miérovému roku se podařilo celý program 
vměstnat do jednoho dopoledne. „Promí-
tali jsme staré záznamy tanečníků z pade-
sátých let. Ukazovali si, kam se verbuňk 
na Uherskohradišťsku od té doby posunul. 
Co by chlapci mohli využít a jaké taneční 
prvky použít při jejich tanečním projevu,“ 
vysvětlil Josef Bazala. Zároveň ale také 
účastníky semináře upozorňovali na to, co by při verbuňku viděli 
neradi.  Díky tomu, že měli záznam i z minulé soutěže, mohli lek-
toři chlapcům přímo ukázat, co by mohli během svého vystoupe-
ní zlepšit. „Jsem velmi rád, že přišel i Jakub Tomala, trojnásobný 
vítěz strážnické soutěže, protože má odlišnou taneční průpravu, 
a my si tak mohli vzájemně porovnat své styly verbuňku. Děkuji 
všem chlapcům, kteří si udělali čas a přišli. Samozřejmě děkuji 
i lektorům slováckého verbuňku, kteří se chlapcům věnovali,“ 
dodal na závěr Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas, Foto: Roman Janík a Aleš Korvas

SEMINÁŘ SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
OPĚT PŘILÁKAL MLADÉ ŠOHAJÍČKY

Město Staré Město společně s SKC Staré Město,
FS Dolina a firmou Hamé s.r.o. 

pořádá  ve dnech 27. a 28. 5. 2017 
na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě 

22. ročník výstavy ZAHRADA MORAVY
PROGRAM:

Sobota 27. 5. 2017
10.00 h – 16.00 h  Den dětí s HAMÉ (Sportovní areál Širůch Staré 

Město)
10.00 h – 15.00 h Jezdecké soutěže 
16.00 h – 22.00 h Farmářské trhy (nám. Velké Moravy)
16.30 h -  17.30 h  Regionální přehlídka dětských verbířů regionu 

Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko
17.30 h – 19.30 h Staroměstská kapela – dechová muzika
20.00 h – 22.00 h  Regionální kolo – soutěž „O nejlepšího taneč-

níka slováckého verbuňku“, vystoupení folklor-
ních souborů

22.00 h – 24.00 h  Posezení u cimbálu CM Bálešáci (Event cent-
rum nám. Velké Moravy)

Neděle 28. 5. 2017
10.00 h – 15.00 h Farmářské trhy (nám. Velké Moravy)
10.00 h – 15.00 h Prezentace zájmových spolků města a SVČ 
Klubko
11.00 h -  13.00 h Country kapela Štrůdl
13.00 h – 14.00 h Prezentace činnosti SVČ Klubko 
15.00 h  Ukončení 



 Historie dechové hudby ve Starém Městě spadá přibliž-
ně do roku 1920. Od vzniku kapely se zde vystřídalo ně-
kolik kapelníků, kteří svým působením přispěli k rozvoji 
tohoto hudebního tělesa. Za zmínku určitě stojí působení 
kapelníka Rudy Číže v osmdesátých letech, za kterého ka-
pela dosáhla velkého rozkvětu i díky 
přátelství s Janem Slabákem, kapelní-
kem Moravanky. V roce 1973 dostává 
kapela podle svého zřizovatele název 
Zevesanka. 

Dalším velkým milníkem kapely se 
stává rok 1997. Tehdy ničivé povodně 
na Moravě postihly i Zevesanku. Její 
aparaturu a notový materiál komplet-
ně zničila povodňová voda. V tuto 
dobu podává pomocnou ruku kapele 
obecní úřad v čele se starostou Fran-
tiškem Slavíkem, kapela mění svůj 
název a vrací se k původnímu názvu 
Staroměstská kapela. 

Posledním a zároveň současným 
kapelníkem je Petr Luběna. Za jeho 
dvacetileté působení prošla kapela 
mnoha změnami. V současnosti tvoří 
kapelu převážně mladí, ale zároveň ta-
lentovaní muzikanti. S kapelou zpívají 

STAROMĚSTSKÁ KAPELA

Pavel Mikel a Martina Šilhavíková.
Staroměstská kapela je vyhledávaným tělesem na mno-

ha hodových slavnostech. Za zmínku stojí zmínit hody 
v Jankovicích, Starém Městě, Mistřicích, Popovicích, Bře-
zolupech, Mařaticích a Nedachlebicích, kde kapela každo-
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ročně rozveseluje hodovou chasu. 
„Od nepaměti se stalo specifikem a tradicí zdejší de-

chovky tzv. chození po Josefkách, kdy obchází své kama-
rády a známé v den jejich svátku. Kapela hrává pravidelně 
i na Štědrý večer před kostelem Svatého Ducha, vždy před 
začátkem půlnoční mše, kdy si příchozí můžou zazpívat 
koledy,“ řekl kapelník Petr Luběna

Doposud kapela vydala tři hudební nosiče. Posledním 
bylo CD Kůsek za dědinů z roku 2011.

Muzikanti se během roku schází hlavně při zkouškách 
a pak při samotné produkci na různých příležitostech. 
Jsou však dvě akce během roku, které se nesou spíše v du-
chu zábavy a setkávání se s partnerkami, dětmi a rodin-
nými příslušníky. Úvod roku patří vaření ovarů a tvoření 
zabijačkových specialit, závěr roku zase zhodnocení uply-
nulého roku nazvané pracovně „Mecheche“. 

Členové se ale schází i na akcích, které s hudbou pří-
mo nesouvisí. Každoročně například podnikají Výšlap 
na Javořinu. Akci pořádájí každý rok, většinou v listopadu 
po hodové sezóně. Kromě muzikantů chodí s námi členo-
vé rodin a kamarádi. Objednaný autobus nás vyveze nad 
obec Strání(rozcestí Hrabina), odkud vyrážíme na vrchol 
Javořiny a pak vlakem z Javorníku do Starého Města.

„Letošní rok započal pro kapelu ve znamení nové zku-
šebny. Ze školního statku, který nyní podléhá demolici, se 
kapela přestěhovala do krásných prostor bývalé restaura-
ce Viktorie. Rádi bychom proto poděkovali celému vedení  
města, jmenovitě starostovi Josefu Bazalovi a místosta-
rostovi Martinu Zábranskému za poskytnutí těchto pro-
stor,“ doplnil Petr Luběna.

 V uplynulé době 
jste mohli slyšet ka-
pelu na obchůzce 
po Starém Městě, 
kde vinšovala všem 
Josefům k jejich 
svátku. Na konci 
dubna budeme vy-
hrávat na stavění 
máje v Mistřicích. 
Dále nás pak čeká 
účast na Zahradě 
Moravy, Boží Tělo 
a v neposlední řadě 
hodové slavnos-
ti ve Starém Městě 
a v okolních obcích. 
Kalendářní rok za-
končíme na Štědrý 
den koledami u kos-
tela Svatého Ducha.

kontakt:   Petr Luběna, kapelník
email:  plubena@seznam.cz
web:  www.staromestskakapela.cz

Obsazení kapely:

Křídlovka 1b   Petr Luběna/kapelník
Křídlovka 1b   Martin Baláž
Křídlovka 2b    Jakub Kotačka
Tenor   Přemysl Chvilíček
Baryton   Josef Vanda st.
Klarinet Es  Josef Vanda ml.
Klarinet B  Radek Churavý/pokladník
Trubka 1b   David Novák
Trubka 2b  Luděk Chvilíček
Trubka 2b  Miloslav Blaha st.
Trombon  Vojtěch Ondrůšek
Bicí   Václav Novák
Bicí   Václav Kotačka
Tuba   Jakub Ryšavý
Zpěv   Martina Šilhavíková
Zpěv   Pavel Mikel
Zvuk   Miloslav Blaha ml.
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jak správně a co nejrychleji naškrobit a vyžehlit kroj nebo čeho se 
v péči o kroj vyvarovat. Cenné rady poskytly a názorně práci s jed-
notlivými částmi kroje ukázaly osoby nad všechny nejpovolaněj-
ší, a to dámy, které se starají téměř o všechny staroměstské kroje, 
upravují je, zašívají nebo obnovují neopravitelně zničené části. 

Po oficiální části vystoupení nechybělo ani posezení u cimbá-
lu, kdy si mohli návštěvníci nechat u hudebníků zahrát svoji oblí-
benou píseň a společně si zazpívat a zatancovat.

Text a foto: Aleš Korvas
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Večer plný lidové hudby v podání staroměstské Cimbálo-
vé muziky Bálešáci a vystoupení domácího pěveckého souboru 
Repetilky bylo k vidění nejen pro milovníky folklóru v pátek 
17. 3. 2017 v prostorech Jezuitského sklepa na náměstí Velké Mo-
ravy.

Večerem nazvaným Za muziků do sklepa provázeli střídavě 
Jitka Feldvábelová a Radek Novák. Páteční večer ale nebyl nabi-
tý pouze vystoupením folklórních spolků, návštěvníci se během 
večera dozvěděli téměř vše o místních krojích. Zjistili například, 

BÁLEŠÁCI VYSTOUPILI V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

SLUNEČNÍ AMPLION HLÁSÍ

VYNÁŠENÍ MAŘENY V MŠ KOMENSKÉHO

Sluneční amplion hlásí
předjarní novinky, 
tráva prý si vyšla
s holými kolínky.

Zimy už bylo dost. I my všichni z KMŠ vyhlížíme jaro.
Období plesů a hodování jsme ukončili masopustním kar-

nevalem. Děti si samy připravily hostinu, společně si zazpívaly, 
zatancovaly a hlavně předvedly své masky.

Pár dnů poté k nám přišel otec Miroslav a  povídal dětem, 
co znamená doba postní, která potrvá až do Velikonoc. Jeho 
vyprávění děti doprovázely písničkami.

A teď už sluníčko sviť a hřej, obloho nemrač se, trávo zelenej 
se, květiny kveťte, ptáci zpívejte, my už se nemůžeme dočkat!

KMŠ St. Město

Ve čtvrtek 23. března vyšel početný průvod dětí a rodičů z MŠ 
Komenského v čele s „Mařenou“, abychom dle známé tradice 
zahnali zimu a přivolali jaro. Pěknou procházkou, při které děti 
přednášely tematické lidové básničky, jsme přišli až k „Železňá-
ku“, kde byl osud Mařeny zpečetěn a jako hořící pochodeň byla 
z mostu vhozena do Moravy. Tradiční akce byla pro děti opět ve-
likým zážitkem. 

Text a foto: MŠ Komenského
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VZPOMÍNKA
NA ROSTISLAVA SOCHORCE 

Pamětní deska R. Sochorce v Brně

Dne 14. 5. 2017 se v kostele sv. Michaela uskuteční v 7 hod. mše sv. 
za Rostislava Sochorce a oběti totalit. Poté bude následovat pietní vzpo-
mínka u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce, který se stal jednou z prv-
ních obětí komunistické diktatury. Setkání se každoročně účastní také 
blízcí příbuzní.

R. Sochorec jako zemědělský inženýr hospodařil na statku na jižní 
Moravě. Po skončení války se vrátil do politického života jako přísedící 
Zemského národního výboru v Brně a stal se místopředsedou Jednot-
ného svazu zemědělců. Po 1. volbách v r. 1946 zasedl do parlamentních 
lavic za ČSL jako poslanec Ústavodárného shromáždění ČSR. 

V únoru 1948 bylo Rostislavu Sochorcovi osmačtyřicet. Přestože byl 
chráněn poslaneckou imunitou, již 23. února 1948 byl přímo z jednání 
předsednictva Jednotného svazu českých zemědělců odveden přísluš-
níky StB do vazby. Až 19. března bylo vypracováno obvinění a o něko-
lik dnů později byl z Prahy převezen do věznice v Brně. Zde 13. května 
za nevyjasněných okolností zemřel. Pohřeb se konal ve Starém Městě, 
odkud pocházel, a zúčastnilo se ho několik tisíc lidí. Smuteční průvod 
se proměnil v tichou demonstraci proti režimu. Někteří byli poté zatčeni 
a vyslýcháni. 

Později bylo zjištěno, že Rostislav Sochorec byl sledován agentem StB 
již v r. 1946 a podával o něm pravidelné informace. Jako zemědělský od-
borník měl naději stát se ministrem zemědělství, nastupující komunistic-
ká moc však každého, kdo byl „nebezpečnou osobností“, tedy osobností 
nepřátelskou režimu, odstranila. Jeho úmrtí bylo předmětem vyšetřo-
vání v r. 1968 i po r. 1990 Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu, ale pro nedostatek důkazů nedospělo k jednoznačným zá-
věrům. Všechny dokumenty, které se týkaly osobnosti R. Sochorce, byly 
totiž skartovány. 

V r. 1991 získal Řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Jeho jmé-
no je uvedeno na pomníku obětem komunismu v Uherském Hradišti 
na Palackého náměstí.

 

MAMINKÁM K SVÁTKU
14. 5. 2017 vystoupí v kostele Svatého Ducha po mši sv. v 10 hod. děti 

z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě se svým poděkováním ma-
minkám. Srdečně zveme všechny maminky a babičky!

Foto: František Ingr. Člověk a víra 

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Ve dnech 15. - 21. 5. 2017 proběhne v našem městě veřejná sbírka 

na dostavbu nového kostela Svatého Ducha. 

SOCHA PANNY MARIE FATIMSKÉ
28. 5. 2017 přijmeme v kostele Svatého Ducha putovní sochu Pan-

ny Marie Fatimské. Po ranní mši sv. v 7 hod. a celý den bude v rámci 
Fatimského dne možnost navštívit chrám k modlitbě. Poté bude opět 
přesunuta do další farnosti. Replika sochy Panny Marie z místa zjeve-
ní v portugalské Fatimě putuje v jednotlivých farnostech při příležitosti 
100. výročí od prvního zjevení Panny Marie. Celému jubileu Fatimy je 
věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale také v celém světě. 

Zjevení ve Fatimě začalo v roce 1916, kdy se desetileté Lucii, devíti-
letému Františkovi a sedmileté Jacintě třikrát ukázal anděl. Po této du-
chovní přípravě se jim v období od 13. května do 13. října 1917 každý 
měsíc zjevovala Panna Maria. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil, ma-
riánská zjevení byla po důkladném teologickém šetření uznána 13. října 
1930 jako pravá. Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku bylo 
křesťanství ve velké míře pronásledováno.  Jedním z velkých ctitelů Fa-
timské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II. 

Více informací na www.fatima2017.cz
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Firemní praxe jim pomůže uspořádat si 
priority ve vzdělávání, naučí je hospodařit 
s časem, plnit úkoly, otužit se proti stresu, 
může jim dát zdravé profesní sebevědomí 
apod.

Zapojené firmy
Vedle firem RayService a.s. Staré měs-

to a BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, které 
jsou spolumajiteli  VISCu, se zapojily KO-
VOVÝROBA HOFFMANN s.r.o. Ostrož-
ská Nová Ves a ALTECH s.r.o. Uherské 
Hradiště. Nově jednáme i s KASKEM s.r.o. 
Slavkov.

Kroužky na základních školách
Firmy BD SENOR s.r.o. Buchlovice 

a RayService a.s. Staré Město výrazným 
způsobem metodicky a finančně pod-
porují i pořádání technických kroužků 
a kroužků programování. Lektorují je 
studenti Střední školy průmyslové, hote-
lové a zdravotnické v Uherském Hradišti 
a také studenti oboru Informační techno-
logie Obchodní akademie Uherské Hradi-
ště. Kroužky se konají na ZŠ Velehrad, ZŠ 
Buchlovice, ZŠ Staré Město a od března 
letošního roku vedeme kroužek i na ZŠ 
Za Alejí v Uherském Hradišti.

Protože máme pozitivní ohlasy, chce-
me tuto činnost rozšířit i na další základní 
školy, hledáme další firmy, které by byly 
ochotny kroužky na dalších ZŠ financovat.

Příště představíme zajímavé příběhy 
studentů.

Sylva Štěpitová
VISC, s.r.o.

Kdysi jsem prezentovala svou práci ka-
riérovým poradcům z EU, řekla jsem: „We 
guide young people…“ a poradce z Finska 
se mě zeptal „guide or counsel? (radíte 
mladým lidem nebo je provázíte?). A ten-
krát jsem si uvědomila, že provázet je víc 
než poskytovat poradenství, že do prová-
zení se dá schovat úplně všechno, od ko-
učování přes mentoring po poradenství 
a hledání řešení pomocí SWOT analýzy, 
že to je to, co chci dělat.

Co to vlastně je kariérové poradenství?
Často se výchovné a kariérové poraden-

ství zaměňují nebo spojují. Podle mého 
jsou to dvě naprosto odlišné věci. 

Cílem kariérového poradenství je najít 
vhodné povolání pro konkrétního jedince. 
Je důležité poznat jeho osobnost, zájmy, 
schopnosti, silné a slabé stránky, zkrátka 
zjistit předpoklady pro výkon povolání 
a také studium.

Neméně důležitý je i další krok - pře-
mýšlet o uplatnitelnosti povolání na trhu 
práce, ve firmách v regionu či za jeho hra-
nicemi. 

Příležitost zkusit si
Každý, kdo má aspoň kousek kariéry 

za sebou, ví, jak je důležité vidět, zažít, 
zkusit si. Proto studentům v rámci karié-
rového poradenství nabízíme nejen zamy-
šlení nad profesními zájmy, schopnostmi 
a předpoklady pro studium, vč. psycholo-
gického posouzení a testování, ale nabízí-
me také informace o trhu práce, pracov-
ních pozicích, firmách v regionu, jejich 
výrobních programech. Asi jako první dá-
váme studentům příležitost zkusit si pří-
mo v procesu, objevit to výjimečné, zdravé 
a silné v nich, aby pak měli větší šanci najít 
si vhodné povolání, zaměstnání, ale i pozi-
ci ve firemní struktuře.

 
Firmy v regionu
Máme tady velmi zajímavé firmy, dělají 

zajímavé produkty, mají atraktivní výrob-
ní programy, firemní kulturu na solidní 
úrovni. Jejich produkty dobývají světové 
trhy. Vedle výroby mají oddělení vývoje, 
výzkumu, využívají nejnovější techno-

 O CO JDE V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
logie, zavádí robotickou a automatickou 
výrobu, ale také digitální administrati-
vu a řízení firmy. Potřebují zaměstnance, 
kteří budou schopni s novými technolo-
giemi pracovat, obsluhovat je, programo-
vat, vyhodnocovat data, řídit procesy atd. 
Firmy potřebují zaměstnance, kteří budou 
schopni kriticky myslet a ochotni se neu-
stále učit, budou kreativní a hledat nová 
řešení, schopni pracovat v týmu, komuni-
kovat, vyjednávat. To všechno ani ta nej-
lepší škola nemá šanci naučit.

VISC s.r.o.
Proto vznikla společnost VISC s.r.o,  

VISC je zkratka virtuální školy. Našim cí-
lem je také učit žáky a studenty, ale chce-
me používat jiné metody, chceme být part-
nerem pro střední i základní školy, chceme 
propojovat svět vzdělávání a praxe.

Máme podporu firem i středních škol
Spolupracujeme velmi dobře se střední-

mi školami v regionu Uherské Hradiště – 
se Střední školou průmyslovou, hotelovou 
a zdravotnickou Uherské Hradiště, Ob-
chodní akademií a VOŠ Uherské Hradiš-
tě, se Střední odbornou školou a Gymná-
ziem Staré Město, rozjíždí se i spolupráce 
s Gymnáziem Uherské Hradiště a Střední 
školou MESIT o.p.s. Uherské Hradiště.

Našim společným cílem je zapojit stu-
denty co nejvíce do praxe, aby se vzdělá-
vali na míru konkrétní firmě. Studenti už 
dnes mohou dělat na firemních zakáz-
kách, pracovat na částečný úvazek ve fir-
mě, využívat možnosti učit se a současně 
mít přivýdělek, pokud dělají produktivní 
práci. 
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Přednášky o historii, na kterých přednáší přední archeolog 
Luděk Galuška, vedoucí Centra slovanské archeologie MZM, 
bývají tradičně veřejností hojně navštěvované. To je dáno nejen 
zájmem o historii, ale také působivým projevem, který je před-
nášejícímu vlastní. Nejinak tomu bylo i ve středu 22. 3. 2017, kdy 
se v prostorách historického Jezuitského sklepa pořádala další 
ze série přednášek pod vedením právě docenta Galušky, nazva-
ná „Králové, knížata a velmoži Velké Moravy a jejich manželky“. 
Úvodní části programu, ve které byl představen návštěvníkům 
Antonín Zelnitius, jeden ze zakladatelů archeologických vý-
zkumů na katastru Starého Města, se chopila Mgr. Lucie Valáško-
vá, pracovnice Centra slovanské archeologie. Stalo se tak proto, 
že 3. března uplynulo 60 let od úmrtí jedné z ikon staroměstské 
archeologie, jíž A. Zelnitius zcela jistě byl. Poté už přišel na řadu 
pan docent, který více než stovku návštěvníků nejprve seznámil 
s jednotlivými velkomoravskými knížaty a velmoži, počínaje 
Mojmírem I., skrze Rostislava a Svatopluka, konče Mojmírem II., 
jak je zachytili autoři dobových písemných pramenů, jako např. 
v Životě Konstantina a Metoděje či v Letopisech fuldských. Dru-
há část přednášky patřila archeologickým pramenům, zejména 
pak nálezům z lokalit Starého Města, na základě nichž je zřejmé, 
že na půdě našeho města žilo v 9. století mnoho velmožů a kní-

žat, a dost možná i samotný král Svatopluk. 
Závěr obstarala bohatá diskuse a kytička 
z rukou starosty města Josefa Bazaly, který, 
stejně jako místostarosta Martin Zábran-
ský, poctili přednášku „svých“ archeologů 
svojí účastí.

LG – V bývalém jezuitském sklepě, 
tedy v Event centru, přednášíme moc rádi, 
protože to tady dýchá historií, byť pozdně 
středověkou až raně novověkou, jsme tu ale 
zároveň uprostřed pohřebiště „Na Valách“, 
největší a nejbohatší nekropole z doby Vel-
ké Moravy. Vlastně jsme dnes přednášeli 
o něčem, co bylo nalezeno všude kolem nás 
– zlaté a stříbrné šperky, honosné zbraně, 
opasky, jezdecké potřeby … Díky za krás-
nou návštěvu, lidi ve Starém Městě prostě 
téma jejich velkomoravské minulosti táh-
ne, a to je dobře. Věřím, že tomu tak bude 
i při dalších akcích, z nichž ta nejbližší pro-
běhne napodzim a my se při ní dotkneme 

archeologicko-historicko-urbanistického vývoje současného já-
dra s kostelem Sv. Ducha od 9. století po současnost.

Milovníci historie a příznivci Velké Moravy se mohou těšit 
na další přednášku docenta Galušky, která se opět v prostorách 
Jezuitského sklepa uskuteční na konci listopadu letošního roku. 
Na závěr poděkoval přednášejícím starosta Josef Bazala

Text a foto: Aleš Korvas

PŘEDNÁŠKA DOCENTA GALUŠKY OPĚT PŘILÁKALA 
VÍCE NEŽ STOVKU NÁVŠTĚVNÍKŮ





ve většině z nás. Myjeme si správně ruce? Poté, co jsme si potřeli 
ruce speciální tekutinou, jsme se o tom mohli pod fluorescenční 
lampou hned přesvědčit. Nedopadli jsme nejhůř. 

Naše další kroky směřovaly na oddělení chirurgie, urologie 
a ORL. Přívětivá staniční sestra nás seznámila s chodem oddě-
lení. Zajímaly nás i prostory běžnému návštěvníkovi nepřístupné 
- dekontaminační místnost, sklad prádla, pracovna sester, vyšet-
řovny jednotlivých oborů se svým specifickým vybavením. 

Pak jsme se přemístili do moderní budovy, která byla posta-
vena teprve před třemi lety. Zde jsme měli možnost završit naši 
exkurzi na hematologicko-transfúzním oddělení. Zmoženi dlou-
hou chůzí jsme spočinuli v křeslech určených k odběrům krve 
dárců. Zajímalo nás, jak se krev zpracovává a kde se uchovává. 
Návštěva skladiště krevních konzerv se stálou teplotou mínus 
30 stupňů Celsia byla pro mnohé velkým zážitkem. 

Na závěr přišlo tolik očekávané překvapení. Byli jsme uvedeni 
před fantom horní končetiny určený k nácviku odběru krve. Vy-
zkoušeli jsme si, co to znamená být skutečnou zdravotní sestrou.

Pro mnohé z nás byla návštěva nemocnice velkým zážitkem, 
který může ovlivnit volbu naší celoživotní profese.

Ing. Petra Šáchová

Ve středu 8. března se zájemci z řad žáků ZŠ Staré Město zú-
častnili exkurze do uherskohradišťské nemocnice. 

Cílem 43 žáků byla nejdříve budova ředitelství. V prostorném 
sále pátého podlaží nás přivítal MUDr. Petr Sládek, ředitel ne-
mocnice. 

Poté nás paní Hudečková uvedla do prostředí mikrobiologie 
a problematiky čistoty rukou. Červík pochybností hned zahlodal 

NÁVŠTĚVA V UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICI

PÁŤÁCI NA II. STUPNI

ÚSPĚŠNÝ MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

Ve středu 8. března strávili žáci pátého ročníku první dvě 
vyučovací hodiny na druhém stupni  ZŠ Staré Město. Opět se 
zde setkaly děti z Jalubí, Nedakonic a Starého Města. 

Nejdříve jsme se vzájemně představili, poté nás členové žá-
kovského parlamentu seznámili se školou. Samotnému pozná-
vání školy předcházely prezentace žáků o škole, ze které přichá-
zí. Všechny prezentace byly velmi zdařilé a každý si zaslouží 
za jejich přípravu velkou pochvalu. 

Ve druhé části měli žáci možnost projít si a prozkoumat zá-
bavnou formou otázek celou školu. V předem určených sku-
pinkách plnili úkoly, které je zavedly nejen do různých tříd, ale 
i do specializovaných učeben jazyků, počítačů, dílen, chemic-
kých a fyzikálních laboratoří, přírodopisu i tělocvičny.

Na závěr setkání obdrželi všichni zúčastnění na památku 
drobné upomínkové předměty.

Mgr. Karel Bednařík

Dvě děvčata z IX. D ZŠ Staré Město 
se umístila mezi deseti nejlepšími ře-
šiteli okresního kola Matematického 
klokana. Protože to bylo mezi samý-
mi „gympláky“ z Uherského Hradiště 
nebo Uherského Brodu, tak je naše 
radost ještě větší. Z 1 213 řešitelů ka-
tegorie Kadet se na 3. místě umístila 
Bětka Pleváková. Super výkon, Bě-
tuško! Na 8. místě skončila Veronika 
Krajanová. Blahopřejeme.
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Také v mladší kategorii Benjamín 
jsme měli mezi prvními deseti řešiteli 
zástupce. Byl jím Petr Kubíček ze 7. D. 
Petr sice získal nepopulární brambo-
rovou medaili, ale z celkového počtu 
1 166 řešitelů je to úžasný výsledek.

Všem děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Jitka Kardosová
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SOŠG

Celá akce proběhla ve zdravém soutěžním duchu. Vědomosti 
jednotlivých soutěžících, a poté i zručnost při praktických čás-
tech soutěže, byly téměř vyrovnané, ale v konečném bodovém 
hodnocení rozhodly o pořadí i nevelké rozdíly. Hodnotící komise 
byla sestavena z pořadatelů a zástupců partnerských firem soutě-
že. Pro pedagogický doprovod byl připraven program ve formě 
prezentací partnerských firem. Do finálového kola soutěže, která 
se koná v září, jako součást veletrhu For arch pořádaného společ-
ností PVA EXPO Praha, postupovala dvě vítězná družstva z kaž-
dého oboru.

Tato soutěž obohatila školu o kontakty s ostatními soutěžními 
týmy, dále si žáci vyzkoušeli pracovat s nářadím a dřevoobrábě-
cími stroji, které prezentovali partneři soutěže a také si kluci po-
rovnali vědomosti i zručnost se svými vrstevníky z ostatních škol.

Autor: Josef Popelka 
V Uherském Hradišti 20.3.2017

V pátek 17. 3. a v sobotu 18. 3. 2017 se žáci 2. ročníku SOŠ 
a Gymnázia Staré Město oboru Truhlář, Tomáš Miklas a Stanislav 
Zvonek, zúčastnili postupového kola soutěže stavebních oborů 
SUSO 2017, které proběhlo v Ostravě v prostorách Výstaviště 
Černá louka. 

Soutěž začala slavnostním zahájením v prostorách pavilonu 
výstaviště, kde probíhalo i celé soutěžní klání. V tomto pavilonu 
se konala rovněž výstava Stavba, střecha, zahrada, jejíž součástí 
byla již zmiňovaná soutěž stavebních oborů SUSO. Soutěž každé-
ho učebního oboru byla rozdělena na několik disciplín, u oboru 
Truhlář sestávala z následujících disciplín: Teorie - test z probra-
ného učiva oboru Truhlář, soutěžící museli odpovědět na otáz-
ky týkající se partnerských firem soutěže SUSO.  Náplní hlavní 
disciplíny bylo zhotovení výrobku podle přiloženého výkresu. 
Žáci měli za úkol vytvořit  víceúčelový stojan na květináč a jiné 
dekorační předměty.

SOUTĚŽ MLADÝCH TRUHLÁŘŮ
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VZPOMÍNKA

Dne 20.4. uplyne 1 rok od úmrtí pana Václava 
Klona. S láskou vzpomíná  a za tichou vzpomínku 
děkuje Milana Matyášová s rodinou.

V letošním 
roce by se dožil 
104 let náš tatí-
nek Čeněk Omel-
ka, profesor Ob-
chodní akademie 
v Uherském Hra-

dišti. Zemřel v roce 1997. Naše maminka Ludmila 
Omelková by se dožila 96 let, zemřela v roce 1991. 
Vzpomínají synové Jiří, Čeněk a  Vít s rodinami.

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

Pátek 5. května
OBILÍČKO OBILÍ
Premiérový pořad DFS Dolinečka
Začátek v 16.00 a 19.00 hod.

Neděle 14. května
DEN MATEK
Začátek 14.30 hod.

Sobota 13. května
VÝSTAVA VÍN
Začátek 16.00 hod.
Hraje CM Bálešáci

Čtvrtek 25. dubna
KONCERT ABSOLVENTŮ A SÓLISTŮ
ZUŠ STARÉ MĚSTO
Začátek 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné

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

Sobota 27. – neděle 28. května
ZAHRADA MORAVY
náměstí Velké Moravy

OTEVÍRÁNÍ VINAŘSKÝCH CYKLOSTEZEK
Jezuitský sklep, začátek 10.00 hod.

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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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

Miriam ŠTEFÁNKOVÁ
nová kosmetička ve Starém Městě

Od 1.4.2017 působím v zavedeném kosmetickém salonu 
Sandra paní Ludmily Mimránkové, náměstí Hrdinů 102, 

(vedle pošty). 
Provozní doba: dle objednávek, provádím všechny druhy 

kosmetického ošetření uvedeny na stránkách www.kosme-
tikasandra.cz, prodej kosmetiky a poradenství. 

Info a objednávky na telefonu 731 581 478.

UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pobočka Staré Město

POŘÁDÁ

 PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ 
ZKOUŠKY 2017/18

budova MŠ ulice Rastislavova:
ČT 1.6.  (13 .00-17.00) - literárně – dramatický obor 
(děti od 5 let)
 - hudební (děti od 6 let) - přípravka, housle, flétna, 
klavír, klarinet, 
keyboard, kontrabas, kytara, violoncello, trubka 
 - taneční obor (děti od 4 let)
budova MŠ ulice Za Radnicí:
ČT 1.6. (13 .00-17.00) - výtvarný obor (děti od 5 let)



NOC S ANDERSENEM



BÁLEŠÁCI VE SKLEPĚ

LOUČENÍ SE ZIMOU


