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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Nový život podle plánů čeká prostor 
před kostelem Svatého Ducha a území, 
kde do nedávna stávala Schilderova vila. 
Plán na využití uvolněného prostoru má 
vedení města připraven několik let. Vizu-
alizace, která byla připravena v roce 2004, 
ležela ale až do současnosti v šuplíku. 
Podle projektu, na kterém se před třinácti 
lety podílely kromě radnice také Slovácké 
muzeum, Moravské zemské muzeum, far-
nost nebo společnost Synot, by mělo pod 
Památníkem Velké Moravy vyrůst Cyrilo-
metodějské centrum a park.  „Dokud jsme 
nemohli odkoupit Schilderovu vilu, bylo 
naprosto zbytečné o dalších plánech infor-
movat občany. Vše by totiž bylo jen v ro-
vině plánů a přání,“ uvedl starosta Starého 
Města, Josef Bazala.

Právě v prostoru, kde stávala prvore-
publiková vila a její zahrada, by měl podle 
vizualizace vzniknout park s vodotryskem, 
chodníky a parkovištěm. Právě nedosta-
tek parkovacích míst trápí Staroměšťany 

VEDENÍ MĚSTA PŘEDSTAVILO PROJEKT 
NA ROZŠÍŘENÍ PROSTORU V OKOLÍ KOSTELA

Tradičně jeden z nejnavštěvovaněj-
ších stánků na celorepublikovém ve-
letrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně byl koutek Centrály cestov-
ního ruchu Východní Moravy, jehož 

součástí byl i stánek mikroregionu 
Staroměstsko. Nahrávala tomu nejen 
jeho poloha hned u vchodu, ale také 
pestrost a rozmanitost nabídky pro 
návštěvníky. Vyčerpávající informace 

o možnosti výletů, turisticky zajíma-
vých místech a husté síti cyklostezek 
podávala návštěvníkům a zájemcům 
pracovnice Místní akční skupiny Hana 
Malovaná za pomoci kolegů. Regi-
ontour je tradičně místem setkání 
vrcholných představitelů samospráv 
na úrovni obcí, ale i krajů. Staré Město 
bylo zastoupeno jak starostou Josefem 
Bazalou, tak i místostarostou Marti-
nem Zábranským. 

Text a foto: Aleš Korvas

REGION STAROMĚSTSKO SE NA LETOŠNÍM
REGIONTOURU NEZTRATIL

zejména v době pořádání kulturních akcí 
na náměstí Velké Moravy asi nejvíc. Pod-
le starosty se ale s realizací nezačne dříve 
než za několik let. „V první fázi by měl 
být prodloužen současný chodník v ulici 
Jezuitská. Cena dosud není nijak přesně 
vyčíslena, ale lze předpokládat cenu okolo 
přibližně dvou milionů korun.

 Samostatnou kapitolou je výstavba Cy-
rilometodějského centra. To by mělo stát 
na místě nynějšího parkoviště a vstupní 
části do zahrady pod památníkem Velké 
Moravy. „Vlastníkem těchto pozemků ale 
není město, nýbrž kraj. Ten by měl také za-
štítit výstavbu centra, na které se předpo-
kládá, že by mohly být využity prostředky 
z evropských dotací,“ doplnil Josef Bazala.

Podle tiskové mluvčí Zlínského kraje 
Renaty Janečkové, je nově vznikající du-
chovně – společenské Cyrilometodějské 
centrum ve Starém Městě v těsné blíz-
kosti národní kulturní památky Na Va-

lách důležité nejen pro rozvoj samotného 
města a jeho nejbližšího okolí, ale svým 
obsahem, prezentací historického odkazu 
Velké Moravy, má zároveň výrazný nad-
regionální význam. „Spolu s Mikulčicemi, 
Velehradem a dalšími archeologickými 
centry je jednou z nejvýznamnějších za-
stávek při putování za historickým dědic-
tvím Moravské země,“ uvedla Janečková.

Předpokládaná doba realizace projektu 
v případě schválení by měla být v termínu  
11/2017 – 12/2021 při odhadnutých ná-
kladech dle schváleného investičního zá-
měru 97 mil. Kč. Pokud dojde ke schválení 
projektové žádosti, bude celková podpora 
z fondu EU 85 %, ze státního rozpočtu 5 %, 
vlastní zdroje ZK budou činit 10 %.

Dříve, než budou jakékoliv stavební 
práce zahájeny, proběhne archeologický 
výzkum, neboť se jedná o velmi cenné 
území.

Text: Aleš Korvas
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Uzávěrka dalšího 
čísla je v pondělí
6. března 2017.

Příští noviny vyjdou 
v pátek

31. března 2017.
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Ples města STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Slavnostní atmosféra provázela jubilejní 
XX. ples města Staré Město, který se konal 
v prostorách Společenského a kulturního 
centra ve Starém Městě o uplynulém ví-
kendu. Více než tři stovky plesu chtivých 
návštěvníků zaplnily všechny sály bývalé 
Sokolovny. Po úvodní ukázce společenské-
ho tance staroměstského Tanečního klubu 
Tweet se ujal slova starosta Josef Bazala 
s místostarostou Martinem Zábranským, 
kteří ples oficiálně zahájili. Dva nejvýše 
postavení představitelé města se zároveň 
ujali i se svými manželkami tanečního sóla. 
K nim se začali spontánně přidávat další 
hosté, a ples tak začal nabírat na obrátkách. 
Pódium hlavního divadelního sálu letos 
poprvé nepatřilo Staroměstské kapele, ale 
vystoupili na něm členové Music bandu 
Gibon. Milovníci rychlejšího tempa si při-
šli na své ve vedlejším sále, v němž patřila 
hudební scéna skupině Sory, ale ochuzeni 
nebyli ani vyznavači klasické lidové hudby, 
pro které hrála v šachovém sále staroměst-
ská cimbálovka Bálešáci. 

K cimbálovce neodmyslitelně patří dob-
ré víno. Jeho milovníci měli možnost při 

JUBILEJNÍ PLES STARÉHO MĚSTA

poslechu Bálešáků ochutnat vybrané vzor-
ky znojemského vinařství Trávníček – Ko-
řínek.

Do ceny vstupenky letos organizátoři 
z Kulturní komise Městského úřadu ve Sta-
rém Městě po loňské vydařené premiéře 
opět zahrnuli také bohatý raut. „Tím, že 
se jedná o dvacátý ročník, jsme chtěli Sta-

PĚTADVACET LET U MĚSTSKÉ POLICIE VE STARÉM MĚSTĚ
Pětadvacet let služby městu oslavili v polovině 

ledna strážníci městské Policie Staré Město, velitel 
Miroslav Nosek a strážník Petr Hubáček. U obecní 
policie slouží od prvního dne jejího vzniku.  Za ce-
lou tu dobu bedlivě dohlíží na každodenní bez-
pečnou cestu dětí do školy u hlavní silnice, střeží 
veřejný pořádek a obsluhují a vyhodnocují záběry 
z kamerového systému ve Starém Městě. „Jejich 
práce si velmi vážíme a především při mimořádných 
událostech, které se ve městě občas přihodí, nám 
jsou silnou oporou. Velmi jim děkuji za odvedenou 
službu pro občany města a doufám, že jejich na-
sazení jim vydrží i v dalších letech náročné služby. 
Samozřejmě oběma přeji hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti,“ řekl starosta Josef Bazala.

Text : Aleš Korvas, Foto: Josef Bazala

roměšťanům nabídnout něco navíc. Raut 
v ceně byl jednou z možností a myslím, 
že se tento nápad setkal s kladnou reakcí 
návštěvníků,“ uvedl starosta Josef Bazala. 
Stejně jako na každém správném plese ne-
mohla chybět ani bohatá tombola, mezi je-
jíž lákadla patřila také tři kola nebo lednice.

Text a foto: Aleš Korvas



Dne 4. 2. 2017 se uskutečnil ve Starém Městě již 49. tradiční ples Zimní pohádka, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Děkujeme 
tímto všem partnerům za jejich peněžní a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni tohoto plesu. 

Dále děkujeme dechové hudbě Staroměstská kapela, hudební 
skupině Trinom a všem návštěvníkům Zimní pohádky za vytvo-
ření příjemné plesové atmosféry a společného kulturního zážitku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
Antonín Martínek, starosta sboru

Jmenovitě jsou to: 
město Staré Město
Stanislav Houdek  bt servis  SM
STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM
Ray Service, a.s. SM
Nábytek – Bobík  J. Trubačík  Hluk
Agro Zlechov   a.s.
Lukrom Plus a.s. Lípa
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PoděkováníSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

HASIČI  DĚKUJÍ

1. FC Slovácko UH MUDr.Hajná Irena
Studio krásy – UH 

Akvaristika SM Pekárna Topek s.r.o. – Topolná 

Alma baterie SM P.I. parket-UH- Filip Janča 

Anisport  sportovní prádlo  UH Perla cukrářská výroba
p. Zetík SM 

Barvy - Laky Hrabinec SM Petr Hájek - Hajkob SM

Autokarosárna Zbyněk Juřena SM Palnas spol. s.r.o. 

Autoopravna Králík SM Potraviny Kouřimová SM 

Colorlak a.s. SM Pneuservis a mycí linka
Mařatice 

BestDrive SM POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM 

CM Bálešáci Pedikúra, manikúra
J. Šebková SM 

Hofman elektro s.r.o. UH Potraviny Marie Hráčková SM 

Cukrárna Švecovi SM PVT Jan Palica SM  

Divadelní galerie Ing. L. Řezníčková UH Ráj vína  s.r.o. Buchlovice  

EKO UH ing. Antonín Uhlíř SM Studion REGE VITA Kunovice 

PIZZA TO GO J. Strnad  UH Růže Hučíkovi SM 

Hotel VILA VIOLA
Luhačovice 

Rybářské potřeby
J. Dovrtěl   SM

Hotel SYNOT SM SDH Staré Město 

IRON MOTO SM SOU Uh. Brod 

Farnost Staré Město Pedikúra Zdeňka Perničková SM 

Jarmila Nožičková potraviny Altéře SM Staroměstská kapela SM 

Jídelna Za radnicí SM SKC Staré Město 

HAMÉ, s.r.o. SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město 

KITZMETAL trade Kunovice Senzasport s.r.o. SM 

Fatra a.s. Napajedla Sdružení rodičů Staré Město 

Květiny Klofáčová SM Staroměstské uzenářství
Vaďurovi SM 

FIT K. O. SM Studio Saphira Kunovice 

Ložiska Lovecký  SM MORAVIA FLOOR SM 

Juvacyklo SM Studio EM M. Šobáňová SM 

K+J Autoplus, s.r.o. SM Svatební salon Pavlína SM 

Kadeřnictví Taťána SM Tegü  VUKO spol. s r.o.
Březůvky 

Kamenosochařství
Petržel – Staněk  SM 

Papíno SM

Kavárna sv.Petr Truhlářství Hájek Ostr. Lhota 

Keramika Blahovi SM VTP Pelka s.r.o. SM  

M. Svadbíková masérské a regenerační služby UH SDH Horní Bečva 

Klempířství p. Grebeň SM Pneuservis Petr Verbík SM 

Kola Číhal - Stanislav Číhal SM Pohřební služba pí. Horká SM 

Kovoplast v.d. Hluk ZEAS Nedakonice a.s. 

Květiny, doplňkové zboží  Markéta Nevrlová SM Rescue Training CZ SM 

MADIS  s.r.o. SM Salon Sandra SM 

Masaro SM Zevos a.s. SM 

CRD 4 Vratislavský Večeřa  Kněžpole Zahradní technika
Robert Bílka SM 

Móda Prostějov SM Salon Dalen
Vladimíra Vaňková 

MOKATE Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM 

Motosport klub SM PRIMASTYL
chráněná dílna s.r.o. SM 

Nábytek Hejda s.r.o. Babice Stapak  obalový materiál SM 

NINO Espreso SM  Soukromý zemědělec
Ing. Talák SM 

Nářadí Říha Vladimír Kartusek
EKOSTAV SM 

Kovovýroba Hoffmann s.r.o. Zahrádkářské služby 
Ladislav Vaněk SM 

Metalšrot a.s. SM Zahradní ráj s.r.o. Buchlovice 

Opravy silničních vozidel
Drahomír Fryšták SM 

Studio  Elegance SM 

Nábytek EMKA SM Restaurace Na Špici 

Keramika
Ing.Roman Vaněk SM 

Rojal spol. s.r.o. Uh. Brod 

Tradix  stavebniny  SM TC Staré Město 

OSH ČMS UH Železářství Jegla SM

Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů  SM
Josef Dubovský  autobusová doprava  SM
C.S.O. kovoobrábění F. Chmelař  SM
Spolek  přátel slivovice St. Město
ZEAS Polešovice a.s.
Nadace SYNOT  UH
Vinařství u Kapličky s.r.o. Zaječí
Senátor Ivo Valenta



rozličných úkolů.  Nechyběla ani přehlídka jednotlivých masek, spo-
lečné tančení a vyhlášení nejkrásnějších a nejnápaditějších převleků, 
za které získaly děti výhry. Smutnit ale nemuseli ani ti, kteří na nej-
vyšší ceny nedosáhli. Pro každou vstupenku měly organizátorky při-
pravenu cenu útěchy.

Na další ročník setkání masek se už teď všichni moc těší.
Text a foto: Aleš Korvas
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Děti STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Převleky a masky v podobě princezen, strašidel, nebo pirátů. 
Všechno bylo k vidění během neděle 22. ledna 2017. Program při-
pravený pracovnicemi Střediska volného času Klubko ve Starém 
Městě opět přilákal děti v nejrůznějších převlecích za doprovodu 
svých rodičů nebo prarodičů. 

Po malém roztančení měly děti možnost prověřit svoji šikovnost 
ve sportovním sále, kde pro ně byly připraveny dráhy s plněním 

KARNEVAL SVČ KLUBKO ZAPLNIL SOKOLOVNU



AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.01.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 ukončení nájmu zemědělské stavby bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/4 – garáž o vý-
měře 22 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Vlastě Uhříčkové, bytem Staré Město, 
Velehradská 1624, dohodou k 31.12.2016.

záměr na pronájem zemědělské stavby – 
garáže bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/4 
o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6066/1 vodní plocha a části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o celkové výměře 
cca 500 m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem vybudování parkovacího stání.

1.3 pronájem části nemovitosti bez č. p. – 
zemědělské stavby na pozemku p. č. st. 
1845/6 (sklad č. 6) v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Josefu Stodůlkovi, bytem Uh. 
Hradiště, Štěpnická 1041, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné 
ve výši 360 Kč/rok, za účelem skladu.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.5 záměr na převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č. 2422/14 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 1 m2 v lokalitě ulice Na Va-
lech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

1.8 záměr na uzavření Smlouvy o pod-
mínkách napojení, o spolupráci a součin-
nosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (investor) a společnos-
tí GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, 
Klišská 940/96, IČ 27295567 (provozovatel 
distribuční soustavy nebo budoucí nájem-
ce) na nájem plynárenského zařízení: SOBS 
Staré Město u UH – lok. Velehradská, I. et., 
STL plynovod a přípojky 18 RD; plynovod 
v celkové délce 194 m a 18 ks přípojek v dél-
ce 96 m ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.9 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruk-
tura, a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ol-

šanská 2681/6, IČ 04084063, zastoupená 
společností Vegacom, a. s., Praha 4, Lhotka, 
Novodvorská 101/14, IČ 25788680, zastou-
pená společností SITEL, spol. s r.o., Praha 
4, Michle, Baarova 957/15, IČ: 44797320, 
na právo umístění stavby „11010-059537, 
RVDSL1614_M_Z_SMST39_OK“, umístění 
podzemního komunikačního vedení veřej-
né komunikační sítě a optického rozvaděče 
na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě – optické 
kabely uložené v ochranné trubce HDPE 40, 
v délce 43 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. 

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infra-
struktura, a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, zastoupená 
společností Vegacom, a. s., Praha 4, Lhotka, 
Novodvorská 101/14, IČ 25788680, zastou-
pená společností SITEL, spol. s r.o., Praha 
4, Michle, Baarova 957/15, IČ:44797320, 
na právo umístění stavby „11010-060669, 
CG6M_Z_UHRA_UHSTM_OK“, umístění 
podzemního komunikačního vedení veřej-
né komunikační sítě a optického rozvadě-
če na pozemku p. č. 2494/6 a p. č. 2494/22 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě – optické 
kabely uložené v ochranné trubce HDPE 40, 
v celkové délce 4 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. 

1.11 uzavření Smlouvy o dílo “Monitoring 
výskytu hlodavců v aglomeraci města Staré 
Město, a to včetně veřejně přístupných ploch 
a kanalizace ve správě města (okolí domů, 
chodníků, cest, dešťové kanalizace)“, včetně 
deratizačních zásahů v průběhu roku 2017, 
mezi městem Staré Město a zhotovitelem 
Bronislavem Borským, Řadová 568, 687 08 
Buchlovice, IČ 13405322. 

1.12 uzavření Dodatku ke smlouvě o svozu 
a likvidaci komunálního a biologicky roz-
ložitelného odpadu na území města Staré 
Město, mezi městem Staré Město a firmou 
Odpady-Třídění-Recyklace a.s., se sídlem 
Průmyslová 1153, Uherské Hradiště.

2.1 projektovou dokumentaci na akci „Sní-
žení energetické náročnosti DPS Staré Město 
č. p. 1707, ul. Velehradská, Staré Město“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS Staré 
Město č. p. 1707, ul. Velehradská, Staré Měs-
to“.

2.3 smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 130078000 (Zpevněné plochy 
a ČS kanalizace u MŠ a ZUŠ Staré Město) 
mezi provozovatelem distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
28085400, zastoupený společností E.ON 
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
25733591 a městem Staré Město jako žada-
telem.

2.4 projektovou dokumentaci na akci 
Zpevněné plochy a ČS kanalizace u MŠ 
a ZUŠ Staré Město.

3.1 rozpočet sociálního fondu na rok 2017.

3.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci „Nákup 
služebního osobního automobilu pro Měst-
ský úřad Staré Město“.

6.4 Smlouvu na pronájem reklamní plochy 
při pořádání XX. Plesu města Staré Město 
dne 21.01.2017mezi Městem Staré Město 
a společností ČSAD Uherské Hradiště a. s.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit bezúplatné nabytí nemovité 
věci – pozemku p. č. 6277/4 ostat. plocha/
ostat. komunikace o výměře 19 m2 v lokali-
tě ulice Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, s omezujícími 
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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 (nabyvatel) 
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s ome-
zujícími podmínkami, včetně podmínek 
uvedených v Čl. IV. Smlouvy č. UZSVM/
BUH/6791/2016-BUHM.

1.7 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 240/360 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře 3 m2 v lokalitě ulice 
Karolíny Světlé ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Ing. Petru Petrů a paní Markétě Petrů, spo-
lečně bytem Staré Město, Za Mlýnem 1879, 
za cenu 600 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

III. souhlasí

5.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v e znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím pe-
něžního daru ve výši 8.400,- Kč pro Křes-
ťanskou mateřskou školu, Za Radnicí 1823, 
686 03 Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, IČ: 75022559. Dar 
je určen na zajištění hlavního předmětu čin-
nosti mateřské školy (zajištění předškolní 
výchovy, logopedická poradna, organizování 
a pořádání akcí pro děti, křesťanská výchova 
dětí).

IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS Sta-
ré Město č. p. 1707, ul. Velehradská, Staré 
Město“ tyto dodavatele: PaPP, spol. s r. o., 
Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 00207608, TRADIX REALIZACE s.r.o., 
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 

29188253, STAMOS Uherské Hradiště, spol. 
s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 46346171, ZEVOS a.s., Stavební 
závod Uherský Brod, Nádražní 25, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 46972501, 3V & H, 
s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, 
IČ: 46992715.

3.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky na akci „Ná-
kup služebního osobního automobilu pro 
Městský úřad Staré Město“ tyto dodavatele: 
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 
3221, 767 01 Kroměříž, SAMOHÝL MO-
TOR a. s., T. Bati 642, 760 01 Zlín, ARAVER 
CZ, s. r. o., Zerzavice 1946, 686 03 Staré Měs-
to.

V. vzala na vědomí

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

4.2 žádost o zahájení dodatečného povolení 
stavby dle § 129 stavebního zákona v plat-
ném znění dle zápisu.

4.3 žádost o zahájení řízení o změně stavby 
před jejím dokončením dle § 118 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

6.1 zápis z 8. zasedání sociální komise ze 
dne 12.12.2016.

6.2 ceník za pronájem nebytových prostor 
v EVENT CENTRU U PAMÁTNÍKU VEL-
KÉ MORAVY, náměstí Velké Moravy 2190 
ve Starém Městě a nově upravených nebyto-
vých prostor v restauraci Victoria, Nad Hřiš-
těm 1921 ve Starém Městě, vše
 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem zeměděl-
ské stavby – garáže bez č. p. na pozemku 
p. č. st. 1845/4 o výměře 22 m2 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 

Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 6066/1 vodní plocha a části 
pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celko-
vé výměře cca 500 m2, vše v lokalitě Špílov 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem vybudování parkovací-
ho stání, na úředních deskách.
 T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku 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, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozemku, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.6 zajistit znalecký posudek na převod ma-
jetku – prodej pozemku p. č. 3353/3 zahrada 
o výměře 864 m2 v lokalitě ulice Huštěnov-
ská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření 
zahrady u rodinného domu.
 T: 28.02.2017

1.8 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o podmínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní mezi měs-
tem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (investor) a společnos-
tí GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, 
Klišská 940/96, IČ 27295567 (provozovatel 
distribuční soustavy nebo budoucí nájem-
ce) na nájem plynárenského zařízení: SOBS 
Staré Město u UH – lok. Velehradská, I. et., 
STL plynovod a přípojky 18 RD; plynovod 
v celkové délce 194 m a 18 ks přípojek v dél-
ce 96 m ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.
 T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

BŘEZEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

■ Vernisáž výtvarné soutěže Eduard Petiška a knihy pro děti se koná 1. 3. 2017 v 16:30 hodin.
■ Kognitivní trénink paměti – nejen pro seniory, proběhne ve středu 22. 3. 2017 od 9:30 hodin
■ Noc s Andersenem - na již tradiční Noc s Andersenem zveme naše malé čtenáře. Jsi čtenářem naší 
knihovny? Zajímá tě co se děje v knihovně v noci? Tak právě pro Tebe je určena tato akce.
Přihlášku si vyzvedni v knihovně ve Starém Městě do 15.3. 2017 a vyplněnou odevzdej nejpozději 
20. 3. 2017.

Těší se na vás vaše knihovnice Milada a Jana
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POSTNÍ DOBA
Popeleční středa představuje uvedení do čtyřicetidenní doby postní, 

ve které se připravujeme na Velikonoce. Již čtrnáct století zahajuje církev 
postní dobu právě tímto dnem. Název Popeleční středy vychází z udíle-
ní popelce, tedy označování popelem na čelo ve tvaru křížku. Původně 
byly na čelo znamenány pouze ženy, které měly povinný závoj, mužům se 
popel sypal na hlavu. Tento popel se získává ze spálených svěcených ra-
tolestí „kočiček“ z Květné neděle předchozího roku. Je znamením poká-
ní, tedy zaměření se na Boha a touhu po osvobození od věcí, na kterých 
jsme závislí. Ta jsou pro každého jiná, např. počítač, práce nebo jídlo. 
Znamením popelce tedy vycházíme znovu na cestu k Bohu.

Popeleční středa připadá letos na  1. 3. 2017. Mše sv. v kostele Svaté-
ho Ducha jsou slaveny v  7:00 hod. a v 18:00 hod. 

Postní doba je nejen dobou vnitřní přípravy na Velikonoce, ale také 
obdobím, ve kterém vrcholí příprava katechumenů – dospělých, kteří 
se připravují na přijetí křtu o Velikonocích. V naší farnosti jsou to Voj-
těch Železný a Tomáš Vaškových a právě oni budou společně s dalšími 
katechumeny celé arcidiecéze přijati mezi čekatele křtu, a to v sobotu   
4. 3. 2017 v olomoucké katedrále. 

Během  postní doby se o nedělích budeme scházet i v 15:00 hodin 
k tzv. kající pobožnosti.  Je to příležitost zamyslet se více nad svým živo-
tem, abychom s užitkem prožili svátost smíření.

Ve všední dny před večerní mší sv. v pondělí a pátek v 17:00 hod., 
ve středu v 18:00 hod. bude probíhat  Pobožnost křížové cesty, kterou 
povedou jako každoročně skupinky z jednotlivých společenství ve far-
nosti.  Pro děti je připravena postní soutěž.

V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srd-
ce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: „Bůh – tato jediná 
slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.) 

Návštěvy nemocných se službou svátostí smíření, pomazání nemoc-
ných a sv. přijímáním se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. a v pátek 7. 4. od 8:00 
hodin.  Nahlaste prosím zájemce v sakristii kostela!

Pátek 7. 4. 2017 „Bolestný“ pátek před Květnou nedělí 
V 17 hodin začne mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi zastavení-

mi ulicemi našeho města s modlitbou za město a farnost.

9. 4. 2017 Květná neděle zvaná pašijová
V sobotu 8. 4. v 18:00 hodin a v neděli 9. 4. v 7.00 a 10.00 hodin za-

čne bohoslužba před kostelem Svatého Ducha. Po požehnání ratolestí 
(kočiček), přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté. Květná neděle je 
součástí největšího týdne křesťanů – Svatého Týdne.  

Očista duše ve svátosti smíření
Ke svátosti smíření je možné přistoupit v kostele Svatého Ducha vždy 

půl hodiny přede mší svatou a také během pobožnosti křížové cesty. 
V neděli 9. 4. od 15:00 – 17:30 hodin budou přítomni tři zpovědníci. 
Využijte prosím této příležitosti!

Arcidiecézní setkání mládeže 1. 4. 2017
Již sv. Jan Pavel II. vyzýval, aby se mladí lidé scházeli na setkáních, 

kde se navzájem mohou sdílet ve víře a navazovat nová přátelství. Stej-
ně tak se papež František v Krakově obracel na mladé a povzbuzoval je 
k aktivnímu zapojení do společenství církve, neboť právě mladí křesťané 
budou vytvářet její budoucnost. A tak i v tomto roce proběhne setkání 
mládeže naší arcidiecéze, tentokrát ve Zlíně.  V předvečer setkání se opět 
uskuteční tzv. předprogram, a to u salesiánů v kostele Panny Marie Po-
mocnice křesťanů na Jižních Svazích. Hlavní společný sobotní program 
začne v tělocvičně Střední průmyslové školy ve Zlíně. Bližší informace 
najdete na webových stránkách http://mladez.ado.cz/www/event/de-
tail/197?place=ADCM
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Zajímavosti

v povodí Vltavy na Šumavě. Významný je dnes již stálý výskyt 
bobrů na Labi mezi Ústím nad Labem a hranicí s Německem. 
Koncem 90. let se po Labi šíří z Německa zvířata patřící k pů-
vodnímu poddruhu labského bobra (Castor fiber albicus), který 
je jediným geograficky původním poddruhem u nás. Z polské 
populace na Visle pocházejí bobři, kteří se v roce 1997 objevi-
li na Olši u Jablunkova a na Stonávce u Karviné. Do Chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví bylo v roce 1991 vysazeno 
6 a v roce 1992 14 zvířat ze severopolské oblasti Suwalki. Roku 
1996 tam přibyl ještě 1 dospělý pár z Litvy. Odtud pocházely 
i 2 páry vysazené r. 1996 na Odře v okolí Libavé. A potom už ná-
sledovalo pozvolné osídlování celé Moravy. S ohledem na to, jak 
rychle vzrůstá počet zvířat v populacích vysazených v okolních 
zemích, lze tušit především nízkou úmrtnost, protože porod-
nost bobrů není příliš vysoká. Březost trvá v průměru 107 dní, 
mláďata se rodí v našich podmínkách v květnu až červnu a je 
jich 2–5, méně často 6–7. Zůstávají v rodičovské skupině (ko-
lonii) minimálně 2 roky, a poté ji opouští, aby si našli vlastního 
partnera. Ve třetím roce života zakládají kolonii novou. U nás 
se intenzivně sleduje skupina vysazená v Litovelském Pomoraví. 
Při posledním odhadu početnosti v zimě 1997–1998 tu bylo 50 
jedinců, přičemž minimálně dvacet dalších zvířat je mimo toto 
území, především na jih od Olomouce (Kožušany, Kvasice, Zá-
hlinice). O koloniích kolem Uherského Hradiště nelze s jistotou 
říci, zda je vytvořili bobři migrující z Litovelského Pomoraví 
nebo z Dunaje. Řeka Morava je v současné době souvisle osídle-
na bobry od Mohelnice až k soutoku s Dunajem. Rovněž v dal-
ších lokalitách je při zajištění účinné ochrany dobrá perspektiva 
šíření druhu. I když se stavy bobra v posledních letech zvýšily, 
stále se jedná o kriticky ohrožený druh. Podle zákona tedy nelze 
s tímto druhem bez povolení nakládat. Uvedené se týká i zásahů 
do bobřích hrází a hradů. Jak se situace kolem šíření bobra bude 
vyvíjet dále ukáže až čas a uvidíme, zdali nebudeme nuceni při-
jmout opatření vedoucí k usměrnění vývoje jeho populace dle 
“našich lidských představ“. S přihlédnutím k faktu, že pobytové 
stopy bobra jsou nyní patrné při procházkách přírodou v blíz-
kosti vody prakticky na každém kroku, pokládám si otázku, zda 
již nenastal čas zasáhnout do poklidného života bobrů jinak, 
než ochranářsky. Pokud v tomto případě ponecháme přírodě 
volnou ruku, za pár let neuvidíme v blízkosti vody strom starší 
deseti let. A ty jsou taktéž součástí přírody nebo ne?  

Text: Ing. Květoslav Fryšták, Foto: Aleš Korvas

Vyprávět někomu na přelomu osmdesátých a devadesátých 
let příběh, že jsme na Baťáku nebo na řece Moravě u Starého 
Města  viděli bobra, tak by se nám nejspíše vysmál. Ale časy se 
mění. Vše kolem nás se mění. Něco k lepšímu, něco k horší-
mu, jak se to vezme a záleží taky samozřejmě na “gustu“ toho 
kterého člověka. Bobr evropský (Castor fiber) je největším ev-
ropským hlodavcem vážícím běžně okolo 25 kg. Před pár lety 
byl ale v Německu uloven exemplář, vážící 46 kg. Srst bobra má 
černou nebo hnědou barvu a patří k vůbec nejhustším v živo-
čišné říši. Řada adaptací k životu ve vodě, kácení stromů, stav-
bě složitých staveb (bobřích hradů a hrází) i hrabání dlouhých 
nor v březích jej řadí mezi zvířata vzbuzující respekt a zájem. 
S výskytem kdysi velmi vzácných až exotických druhů jako by 
se v poslední době roztrhl pytel. To neplatí samozřejmě jenom 
o bobrovi evropském, ale i o mnoha dalších druzích rostlin a ži-
vočichů. Na druhé straně nám mizí některé druhy obecné. Inu 
taková je příroda. Je to dynamický systém podléhající množství 
vlivů a ani při dnešní úrovni poznání nejsme schopni v mnoha 
případech vyslovovat stoprocentní hypotézy o příčinách šíření 
či mizení některých druhů. Pojďme ale k bobrovi. Historicky 
vzato původní divoce žijící bobři na Labi, Moravě i přítocích Vl-
tavy vyhynuli na našem území již začátkem 18. století zejména 
díky intenzivnímu lovu. Přežili pouze jedinci chovaní na bob-
řích farmách, jejichž cílem byl chov a následně obchod s kože-
šinami a žlázami, zvanými bobří stroj (tyto byly zdrojem látek 
používaných v lékařství a kosmetice). Tradiční “bobrovny“ exi-
stovaly do poloviny 19. století a byly  výsadou jihočeských bob-
rovníků. Ti chovali původem polské bobry až do r. 1882. Poté 
zmizel bobr z naší přírody úplně. Stejný osud postihl ve  stře-
dověku prakticky jeho celou evropskou populaci a počátkem  
20. století měl areál rozšíření druhu pouze ostrůvkovitý charak-
ter s populacemi ve Skandinávii, Německu, Francii a v evropské 
části Ruska. Na území dnešní České republiky byly po dlouhé 
době první stopy bobra zaznamenány roce 1986 na řece Jihla-
vě u Pohořelic. Osamocené zvíře tehdy putovalo proti proudu 
a později je přejel vlak u Dačic. Další pozorování pocházejí 
z roku 1988 z Dyje u Lednice. Od té doby se bobři soustavně šíří 
především proti proudu řeky Moravy a jejích přítoků. Šíření má 
původ v populaci vysazené na Dunaji pod Vídní. V roce 1993 
pronikají do západních a jižních Čech bobři vysazení po roce 
1966 v Bavorsku. Od roku 1995 je stálá kolonie u Rozvado-
va na Kateřinském potoce a v roce 1997 se objevil první bobr 

V BOBŘÍCH ŠLÉPĚJÍCH
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ZŠ

Třicet šest párů, čili sedmdesát dva de-
váťáků. Takový byl počet žáků staroměstské 
základní školy, kteří tančili tradiční poloné-
zu během pátečního plesu rodičů. Letošní 
přípravy choreografie a nácviku se ujali 
pan učitel Jan Zábranský, paní učitelkaMi-
roslava Oharková Foltýnová a paní učitelka 
Kateřina Bazalová. Večer v tomto pořadí 
nastupovaly skupiny i na taneční parket.

Sály Společenského a kulturního cent-
ra ve Starém Městě se plnily už od sedmé 
hodiny a krátce po půl osmé vše začalo. 
Na parket hlavního divadelního sálu vpluly 
dámy ve sněhově bílých šatech s nádherný-
mi účesy za doprovodu elegantních taneč-
níků s motýlky. Už během vystoupení první 
skupiny bylo jasné, že nácvik brali všichni 
vážně a několika měsíční příprava přines-
la své ovoce. Vystoupení každé skupiny se 
setkalo s bouřlivým aplausem zaplněného 
sálu. Vrcholem bylo společné vystoupení všech tří skupin. Poté 
následovala dámská a pak pánská volenka, kdy si šli žáci pro své 
rodiče.  Volné místo pro lepší výhled na své ratolesti obtížně hle-
dali lidé nejen po obvodu sálu, ale i na balkonech.

V průběhu celého večera hrála k tanci i poslechu nedakonic-

PLES RODIČŮ SE BLÝSKL PARÁDNÍ POLONÉZOU

ká skupina VHS, ve vedlejším sportovním sále vyhrával DJ Jerry. 
Rekordem letošního ročníku byla tombola, ve které se rozdělo-
valo 500 cen.

Celý plesový večer se protáhnul až do brzkých ranních hodin, 
kdy odcházeli poslední spokojení návštěvníci.

Text a foto: Aleš Korvas



13

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

V neděli 29. ledna 2017 se konal v Orlovně ve Starém Městě 
karneval pro všechny děti a to v pořadí již třetí. Letos bylo téma 
námořnické.

Po oficiálním zahájení sestrou Dagmar Zálešákovou, starost-
kou jednoty ORLA, připlul kapitán i se svou lodí a zábava se plně 
rozproudila. Všichni námořníci, piráti, princezny, víly, klauni, 
kovbojové, kočky, čerti, fotbalisté, kominíci, makové panenky, 
loupežníci, andělé, indiáni, tučňáci, čarodějové, berušky, králí-
ci, pejsci, vojáci, kuchařky, šašci, včelky, skřítci, myšičky, zajíčci, 
tanečnice a další pohádkové bytosti prošli napřed krásně nazdo-
benou pohádkovou bránou. Pak následoval rej masek při hudbě, 
tanec, „pohybovky a ukazovačky“. Nechyběly ani soutěže a hry, 
při kterých asistovaly děti z oddílu „Rekreační sporty“ převtělené 

Poslední lednový pátek se stává již pravidelně termínem, kdy 
se v Jezuitském sklepě setkávají vinaři ze Starého Města se svý-
mi přáteli a podporovateli. Členové Klubu přátel vína, ale i dal-
ší místní vinaři ochutnali více jak 50 připravených vzorků vína 
a vyměnili si zkušenosti a poznatky o ročníku 2016, kterému prá-
vě teď mnozí z nich ve svých sklepech věnují veškerý volný čas 
a úsilí. K tomu všemu zahrála cimbálová muzika Jaroslava Čecha 
a bylo přichystáno bohaté občerstvení.

„Když jsme mohli začít využívat zrekonstruované prostory Je-
zuitského sklepa, zaujalo nás to jako výborné místo pro takové 
setkávání. Každý rok zveme naše přátele, podporovatele a zástup-
ce sponzorů na společné posezení. Spolkovým vinařům od začát-
ku února začne několikaměsíční kolotoč bodovaných degustací 
a výstav vín po celém Slovácku, navíc řada z nás nyní finišuje 
s výrobou mladého vína, a tak krátké zastavení u dobrého vína 
a cimbálky přijde každému vhod. Pan Ivo Kaňovský nám letos 
přinesl ochutnat Ryzlink vlašský ze Zámeckého vinařství Bze-

do pohádkových postaviček Macha a Šebestové, námořníků a pi-
rátů. Všechny děti obdržely jako památku na karneval diplom, 
kde byl napsán název jejich masky. Mimo jednotlivé soutěže byla 
losována i bohatá tombola. Zde si každé ze 116 přítomných dětí 
mohlo vybrat jednu pěknou věcnou cenu, která se mu líbila. Kdo 
byl unaven tancem a hrami, mohl využít dětský koutek se sklu-
zavkami, tunelem, bazénkem s kuličkami a indiánskými stany.

Akce se vydařila, o čemž svědčí stoupající zájem dětí, kte-
ré rodiče přivedli. Poděkování patří nejen sponzorům za ceny 
do tomboly, ale také všem nejmenovaným pořadatelům a jejich 
pomocníkům, kteří přiložili ruce k dílu a vytvořili pěkné prostře-
dí a zázemí pro hladký průběh celého karnevalu. 

Text a foto: Dagmar Zálešáková, jednota Staré Město

nec, jako čerstvého šampiona Salonu vín 2017, a tak jsme mohli 
ochutnat i to momentálně nejlepší víno u nás,“ shrnul povedenou 
akci Dalimil Vrána z Klubu přátel vína Staré Město.

Text: Dalimil Vrána, Foto: Roman Janík

ORELSKÝ KARNEVAL 

SETKÁNÍ S VINAŘI

Přednáška pro veřejnost na téma
„Knížata, velmoži a jejich manželky z doby

 Velké Moravy ze Starého Města 
a Uherského Hradiště“

22. března 2017, v 17:00 hodin 
v Jezuitském sklepě ve Starém Městě

Přednáší:
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

 a Mgr. Lucie Valášková
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Že v každém z nás dřímá kousek ar-
chitekta, dokázalo minulý týden 65 žáků 
2. stupně základních škol našeho regionu. 
Tolik bylo zasláno prací do třetího roční-
ku soutěže „Staň se architektem“, kterou 

pořádala SOŠ a Gymnázium Staré 
Město. V soutěži byly práce rozdě-
leny do dvou kategorií podle stupně 
školní docházky.  

Mladší kategorii tvořily práce 
žáků šesté a sedmé třídy. Soutěžilo 
23 prací a oceněno bylo prv-
ních pět. Druhou kategorii 
zastupovali žáci 8. a 9. tříd. 
Ti zaslali prací 42 a oceněno 
bylo prvních šest. V mladší 
kategorii první místo obsadil 
Denis Bruštík ze ZŠ Březová, 
na druhé příčce skončil Mar-
tin Striženec z téže školy. Třetí 
místo patřilo Barboře Chmela-
řové ze ZŠ Sportovní Uherské 
Hradiště. Kategorii starších 
žáků vyhrál Adam Mičo ze ZŠ 
Uherský Ostroh. Druhé místo 
si odnesl Ondřej Kunc ze ZŠ 
Pod Vinohrady Uherský Brod 
a třetí skončila opět žačka ze 

ZŠ Sportovní Uherské Hradiště Vik-
torie Habartová.

Kromě nápaditých prací od žáků 
dostává SOŠ a Gymnázium Staré 
Město i velmi pozitivní ohlasy od je-

TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE STAŇ SE ARCHITEKTEM
jich učitelů. Pochvalují si soutěž jako úžas-
nou motivaci k práci ve výtvarné výchově 
i v předmětech ICT. 

Autor: Ing. Marie Hrubošová
Foto: Ing. Marie Hrubošová



Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

16

Omluva za mylnou informaci ohledně pytlů

Vážení občané,
v lednovém čísle Staroměstských novin vyšla mylná informace o možnosti nákupu biologicky rozložitel-

ných pytlů na bioodpad v obchodu Potraviny Hráčková. Tyto pytle je možné pořídit ve specializovaných 
prodejnách zahrádkářských potřeb. Omlouváme se za mylnou informaci jak Vám, tak i majitelce obchodu 
a děkujeme za pochopení.

Květoslav Fryšták

VZPOMÍNKA

Čas tiše plyne, nevrátí co vzal, jen vzpomín-
ku na Tebe nám zanechal. Dne 
24. února 2017 vzpomeneme 1. vý-
ročí úmrtí pana Vlastimila Kaštán-
ka. S láskou vzpomínají manželka, 
synové, rodiče a sestra s rodinou.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO
KOGNITIVNÍ TRÉNINK PAMĚTI

(nejen) pro třetí věk

Ukázky technik a cvičení
pro zlepšení mentální kondice

PhDr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
představí svou knihu
KOGNITIVNÍ TRÉNINK PRO TŘETÍ VĚK
(knihu si bude možno na akci zakoupit)

Středa 22. března 2017 v 9.30 hodin
v Městské knihovně ve Starém Městě
Vstup volný

Koncert Janáčkova karteta
se uskuteční 9. března 2017

od 19 - 21 hodin
v Galerii Slováckého muzea

v ramci programu Umíme Hrát.

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

Sobota 4. března

KOŠT SLIVOVICE 
VSP Band, CM Bálešáci
Začátek 16.00 hod., vstupné 100,- Kč

Sobota 11. března

RODIČOVSKÝ PLES
SRPŠ Bílovice, začátek 20.00 hod.
hraje skupina Avensis

Čtvrtek 16. března
 
EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival cestovatelských filmů
Začátek 18.00 hod., vstupné 90,- Kč

Sobota 25. března

GONG + TRILOBIT
Začátek 20.00 hod.

EVENT CENTRUM

náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03, www.eventcent-
rum.cz

Středa 22. března
KNÍŽATA, VELMOŽI A JEJICH MANŽELKY Z DOBY VELKÉ MORAVY
Přednáší doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. a Mgr. Lucie Valášková
Jezuitský sklep, začátek 17.00 hod.

Pátek 31. března
NOC S ANDERSENEM
Pátrání se Čtyřlítskem aneb Stopy vedou do Sklepa
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Sedm statečných žáků 9. ročníku sebralo veškerou odvahu 
a v předvánočním čase 10.prosince vyrazilo do jazykové školy 
P.A.R.K. v Brně, aby složilo zkoušku PET (Preliminary English test 
– druh Cambridge zkoušky). Přes velkou nervozitu, která panovala 
jak mezi žáky, tak i jejich rodiči, měla zkouška hladký průběh. Žáci 
totiž nepodcenili přípravu a pravidelně se účastnili kroužku PET 
for Schools, který probíhá už dva roky každou středu na škole pod 
vedením Mgr. Weinbergerové. V tomto kroužku se žáci připravují 
na ústní i písemnou část, drilují vazby a důkladně probírají grama-
tické jevy. Velkým oživením kroužku se stala pravidelná návštěva 
rodilých mluvčí z Velké Británie a Spojených států. Pod heslem, 
kdo je připraven - není zaskočen, dosáhli všichni žáci na Camb-
ridge certifikát PET for Schools, jmenovitě Veronika Krajano-
vá, Adriana Lakosilová, Matěj Rachůnek, Magdalena Sklenářová 
a s vyznamenáním Veronika Hájková a Martin Húsek. Partnerská 
škola P.A.R.K. Brno pochválila žáky za vzornou přípravu a skvělé 
vystupování v průběhu obou částí zkoušky. Tímto blahopřejeme 
všem žákům ke složení této náročné středoškolské zkoušky a pře-
jeme jim hodně úspěchů v dalším studiu anglického jazyka. The 
way to go!

ZŠ Staré Město

Komise mládeže šachového svazu Zlínského kraje ve Zlíně po-
řádala dne 27. 1. 2017 krajské kolo přeboru škol v šachu čtyřčlen-
ných družstev. 

V každé kategorii se zúčastnilo osm družstev. 
Hrací systém: každý s každým, 7 kol, 2 x 15 minut na partii. 
Za naši školu se přeboru zúčastnila dvě družstva. V první kate-

gorii mladší žáci 1. -5. třída – Jan Vávra, Rostislav Procházka, Klára 
Spáčilová a Martin Hampala. 

Ve druhé kategorii 6. -9. tříd – Viktorie Všetulová, Roman Lap-

Vendulka Ryšková ze VII.A ZŠ Staré 
Město se skvěle umístila na druhém mís-
tě v okresním kole olympiády v anglickém 
jazyce, která se konala ve středu 25. ledna. 
Vendulka se pravidelně připravovala v rám-
ci kroužku KET, který působí na škole pod 

čík, Stanislav Foltýnek a Robin Čapek. 
V celkovém umístění si obě dvě družstva zapsala na svůj účet 

tři výhry, ve třech hrách remizovala a jedenkrát prohrála. Oba dva 
týmy skončily na krásném třetím místě. Jen půl bodu chybělo star-
šímu družstvu ke druhému místu a tím jim unikl postup na repub-
likové finále. Nevadí, snad se to podaří příště. Pochvala patří všem 
žákům a žačkám za pěknou reprezentaci naší školy. 

Alena Mimránková

vedením Mgr. Weinbergerové a připravuje 
zájemce z řad dětí na Cambridge zkoušky. 
Vendulce děkujeme za výbornou reprezen-
taci naší školy.

ZŠ Staré Město

ÚSPĚCH ŽÁKŮ NA ZŠ STARÉ MĚSTO

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 

2. MÍSTO V OKRESNÍ OLYMPIÁDĚ
V ANGLICKÉM JAZYCE
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S velkou komplikací, onemocněním nejúdernějšího hráče VSK 
Jirky Adamce, nastoupili svěřenci kouče Karabce k důležitému zá-
pasu o nasazení pro play-off. A bohužel kompaktní celek Jihočechů 
této situace využil, když body univerzála VSK v rozhodujících oka-
mžicích mužstvu chyběly. 

Staré Město  -  EGE Č. Budějovice „B“   2:3 (-22,21,-14,19,-9) 

Oslabený celek domácích sice v úvodním setu průběžně vedl 
o 2 až 3 body, ale v koncovce se rozehrál univerzál hostů, 206 cm 
vysoký Pochop, a Jihočeši šli do vedení. Druhý set patřil domá-
cím, když výrazně zlepšili servis a stav zápasu srovnali. Pro změnu 
ve 3. setu kralovali hosté, když zazářil na servisu smečař Lopata, 
který zaznamenal několik přímých bodů z podání. Svěřenci kouče 
Karabce ještě zápas nevzdali a po bojovném nasazení srovnali stav 
setů na 2:2. Již osmý tie break sezóny se jim však nevydařil. Utekl jim 
začátek 0:3, postupně sice srovnali na 6:6, ale následně zkolabovali 
na příjmu, prohrávali 6:10 a zápas ztratili. 

„V oslabené sestavě bez Adamce jsme bohužel na sehraný celek 
hostů nestačili,“ konstatoval po zápase kouč Karabec, který byl při-
pravený na lavičce, ale do hry nezasáhl. 

Sobotní duel se zálohou extraligového mužstva ČZU dával do-
mácím stále naději vejít se do první čtyřky a začínat play-off v hale 
na Širůchu. A hráči VSK šanci využili a celek hostů rázně vyprovo-
dili z palubovky. A to v sestavě s koučem Karabcem na univerzálu 
a náhradním smečařem Kvapilíkem místo Motyčky, který hrál extra-
ligu za Zlín. Z lavičky hráče koučoval Adamec senior. 

Staré Město  -  ČZU Praha „B“   3:0 (21,19,21)  

Mladý celek hostů s několika juniorskými reprezentanty v sestavě 
a koučem Johnem na nahrávce hrál odvážně a dělal domácím pro-
blémy především výborným servisem a tvrdým útokem. S tím se 

DO PLAY-OFF ZE ČTVRTÉ PŘÍČKY

domácí postupně popasovali, a když ubránili nejlepšího hráče hos-
tů, třetího z generace reprezentantů Martina Kopa, bylo o výsledku 
zápasu rozhodnuto.

Díky této výhře v závěrečném kole základní části obsadilo muž-
stvo VSK  4. místo v tabulce a prvními soupeři ve čtvrtfinále play-off 
budou pražští vysokoškoláci  VŠSK MFF Praha. 

„Průběžné výsledky jsou pro mě příjemným překvapením, když 
nově budované mladé mužstvo po odchodu matadorů Kmenta, Ka-
mlera a Zábranského se postupně rozehrálo a po loňských záchra-
nářských bojích dosáhlo průběžně skvělého umístění,“ pochválil 
hráče předseda klubu Petr Straka.

Sestava VSK: Maděra, Skyba, Motyčka, Janečka, Truong, Bláha, 
libero Kroča, střídali Klimeš, Kvapilík, Karabec. 

Text: Petr Straka, foto Aleš Korvas



PLES MĚSTA



KARNEVAL KLUBKO A PLES SRPŠ


