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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vážení čtenáři,
V červenci 2017 tomu bude přes-

ně 20 let od doby, kdy Staré Město 
postihly ničivé povodně. Do novin 
připravujeme fotostranu věnovanou 
právě povodním, proto Vás žádáme, 
pokud máte dobové fotografie z po-
vodní v roce 1997, zda byste nám je 
mohli poskytnout. 

Všechny fotografie budou vráceny.

Slavnostní otevření nové plavební sezó-
ny Baťova kanálu se uskutečnilo v sobotu 
29. dubna krátce po obědě. Kromě již tra-
dičního odemykání sezony symbolickým 
klíčem, jehož se letos chopil kromě staros-
ty Josefa Bazaly také hejtman Zlínského 
kraje Jiří Čunek, bylo na programu rov-
něž slavnostní uvedení do provozu nově 
vybudovaného dubového mola, o kterém 
jsme již psali v minulých vydáních. To ale 
překazila příroda, neboť v nočních ho-
dinách z pátku na sobotu stoupla vlivem 
zvýšených přítoků hladina vody v Baťově 
kanále natolik, že molo, které mělo být po-
křtěno, skončilo několik centimetrů pod 
vodou. „Letošní zahájení plavební sezóny 
je, co se programu týče, trošku chudší, než 
tomu bylo v minulých letech. Velká voda 
znemožňuje plavbu po kanále až k dalším 
stavidlům, návštěvníky proto budou lodě 
vozit jen kousek za přístav a zpátky,“ uvedl 
starosta Starého Města, Josef Bazala.

To, že velké vodě nešlo zabránit potvr-
dil ředitel Závodu Střední Morava z Povo-
dí Moravy, Pavel Cenek. Podle jeho slov 
jsou mezi Baťovým kanálem a řekou Mo-
ravou povodňová vrata, která ale zůstala 
otevřená. „Nešlo o technickou závadu. 
Vrata byla otevřena automaticky z důvodu 
velkých přítoků  Jalubského potoka. Tím 
by se Baťův kanál napustil z druhé stra-
ny. Protipovodňová vrata proto zůstávají 
v takovém případě otevřená,“ řekl Pavel 
Cenek. 

Celého slavnostního otevření letošní 
plavební sezóny a plánovaného otevření 
nového mola se zúčastnilo kromě několika 
desítek návštěvníků a starosty Josefa Baza-

PLAVEBNÍ SEZÓNU NA BAŤOVĚ KANÁLE
OTEVŘEL HEJTMAN ČUNEK, NOVÉ MOLO ZALILA VODA

ly a místostarosty Starého 
Města Martina Zábranské-
ho také řada zástupců Zlín-
ského kraje a organizací 
přímo dotčených fungová-
ním Baťova kanálu. Nechy-
běli kromě hejtmana Jiřího 
Čunka ani radní Zlínského 
kraje Margita Balaštíko-
vá a Jan Pijáček, zastupitel 
Zlínského kraje  Ivan Ma-
řák, ředitel závodu Střední 
Morava Pavel Cenek nebo 
Vojtěch Bártek, ředitel veřejně prospěšné 
organizace Baťův kanál. 

Dubové molo bylo vybudováno pro 
zvýšení komfortu a bezpečnosti návštěv-

níků Baťova kanálu. Celková délka mola 
byla prodloužena o více než 40 metrů, 
a vznikl tak nástupní a výstupní prostor 
pro plavidla v souvislé délce 60 metrů 
a šířce 2 metry. Celková investice si vyžá-
dala 805 000 Kč, z toho 300 000 Kč uhra-
dilo město Staré Město, 350 000 Kč korun 
věnoval Zlínský kraj a zbytek doplatil 
Dobrovolný svazek obcí – Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě

Text a foto: Aleš Korvas
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Svého dokončení se dočkaly nově 
zrekonstruované chodníky na ulici 
Velehradská a U Sklépka, které tak již 
mohou sloužit obyvatelům Starého 
Města.  V průběhu měsíce dubna do-
šlo k dokončení prací na rekonstrukci 
chodníku u ulice Velehradská, parkovi-
ště u bytových domů a současně k vy-
budování nového veřejného osvětlení. 

 „Chodník je díky rekonstrukci 
na obou koncích bezbariérový. Celko-
vá délka opravovaného úseku dosahu-
je téměř osmadevadesáti metrů,“ řekl 
starosta Josef Bazala s tím, že souběž-
ně s chodníky byla vybudována také 
parkovací místa před obytnými domy 

DPS NA VELEHRADSKÉ BUDE NOVĚ ZATEPLENÁ

s celkovou kapacitou dvanácti parko-
vacích míst, která jsou vytvořena dre-
nážní dlažbou. 

Výměny se dočkalo také veřejné 
osvětlení. „Dříve bylo veřejné osvětle-
ní umístěno na ploše vozovky. Tomu 
tak již po rekonstrukci není a čtyři 
nová svítidla veřejného osvětlení jsou 
umístěna mimo vozovku za chodní-
kem. Každý stožár je opatřen svítidlem 
o výkonu 70W,“ uvedl vedoucí odboru 
investic Robert Staufčík.

Celková investice si vyžádala výdaj 
z rozpočtu města ve výši více než 2,3 
milionu korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Rekonstrukce Domu s pečovatelskou 
službou na Velehradské ulici je v plném 
proudu. Po kompletní rekonstrukci in-
teriérů, která se konala v loňském roce, 
probíhají nyní práce, které sníží ener-
getickou náročnost nemovitosti. Budo-
vu nečeká jen zateplení obvodových zdí 
a stropů, ale také výměna střešní krytiny. 
„Stavební práce jsou již v plném proudu 
a celá rekonstrukce by měla být dokonče-
na do konce června,“ uvedl starosta Josef 
Bazala. Více informací o kompletní revita-
lizaci DPS uvedeme po jejím dokončení .

Text a foto: Aleš Korvas

NOVÉ CHODNÍKY A PARKOVACÍ MÍSTA
NA VELEHRADSKÉ ULICI



Již 15 let se stává Staré Město první 
květnový víkend dějištěm motocyklové-
ho klání, závodů Slovácký okruh o Cenu 
Bohumila Kováře. Ne jinak tomu bylo 
i letos a okruh vedoucí po obchvatu, Huš-
těnovské a Velehradské třídě se stal pod 
přísným dohledem dlouholetého ředitele 
závodů Jiřího Svobody kolbištěm pro 155 
závodníků na rychlých strojích. Letošní 
ročník Slováckého okruhu UEM Open byl 
součástí Mistrovství ČR  a to v kategoriích 
SZM Supermono, Twin, Přebor ČR Kla-
sik kubatur 175, 250, 350, 500 a 750ccm, 
SP125 ccm, 250 CRR, GP 125 ccm a volná 
JPHZM – sidecarů. 

Zdejší závodní trať dlouhá 4200 met-
rů je se svými devíti levotočivými a devíti 
pravotočivými zatáčkami mezi jezdci vel-
mi oblíbená. Své zástupce zde proto pra-
videlně mívá nejen Česká republika, ale 
také Slovensko, Německo nebo Rakousko. 
„Zdejší trať je v porovnání s jinými pří-
rodními tratěmi velmi bezpečná. Nemáme 
zde žádné průjezdy lesem nebo jinak rizi-
kové úseky. Trochu problémy závodníkům 
způsobuje pravidelně kruhový objezd, ale 
na ten už si za těch několik ročníků větši-
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nou zvykli,“ uvedl Libor Karásek, předse-
da Motosport klubu v AČR Staré Město, 
který je organizátorem závodů. 

Celé závody jsou ale velmi atraktivní 
také pro diváky, neboť se jedou v městské 
zástavbě a okruh není natolik dlouhý, aby 
byly časové prodlevy mezi jednotlivými 
koly příliš veliké. Každoročně přilákají sil-
né stroje do Starého Města okolo 6000 di-
váků, kteří nechyběli podél trati ani letos, 
navzdory nepříznivé předpovědi počasí. 
Ta se nakonec na neděli nevyplnila a kro-
mě posledního závodu byla odjeta všechna 
kola. Poslední závod byl o tři kola zkrácen, 
kvůli nepřízni počasí.

Pořádající Motosport klub každoročně 
zajišťuje velké množství pořadatelů, bez-
pečnostních prvků, připravuje a zabez-
pečuje závodní trať tak, aby závody byly 
bezpečné nejen pro diváky, ale i samotné 
jezdce. „S pořádáním závodů souvisí i ne-
zbytné uzavírky některých komunikací 
a ulic v katastru Starého Města. Proto bylo 
nutné zabezpečit i náhradní dopravu, sta-
novit objízdné trasy, včetně všech výjimek, 
povolení a uzavírek, za což patří nesmírný 
dík veškerým dotčeným orgánům, obcím 
a dalším institucím,“ poděkoval za neleh-
kou práci všem starosta Starého Města, 
Josef Bazala. 

Doplňkovým programem závodů byla 
také výstava Veterán klubu Kunovice, kte-
rá byla umístěna v prostoru parkoviště 
závodních strojů v areálu Gymnázia Staré 
Město a bývalého Školního hospodářství. 
Zpestřením zahajovacího a vítězných ce-
remoniálů bývá doprovod mažoretek sku-
piny Rolnička z Ostrožské Lhoty.  

Text a foto: Aleš Korvas

SLOVÁCKÝ OKRUH 2017 OPĚT PŘILÁKAL
VELKÉ MNOŽSTVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Výsledková listina Slováckého okruhu 2017

Klasik do 175 ccm - Memoriál Milana Šobáňě
1. místo Marek Vrána, ČZ 175 1971
2. místo Jiří Obtulowicz, ČZ 125 OKT
3. místo Miloš Thér, ČZ 125 1972

Klasik do 250 ccm
1. místo Lubomír Koudelka, YAMAHA 1972
2. místo Pavel Cihlář, HONDA
3. místo Libor Kaděrka, JAWA 250 1968

Klasik do 350 ccm
1. místo Vítězslav Hatan, YAMAHA TR 3
2. místo Josef Juřík, YAMAHA R5
3. místo Václav Slanec, YAMAHA TR3

Klasik do 500 ccm
1. místo Martin Vraspír, HONDA CB 500
2. místo Pavel Novák, HONDA CB 500
3. místo Lubomír Koudelka, YAMAHA

Klasik do 750 ccm - Memoriál Františka Mrázka
1. místo Petr Kunz, HONDA CB 750
2. místo Marek Stibor, KAWASAKI H 2
3. místo Jiří Turek, MOTO GUZZI V7

Sidecary
1. místo Miroslav Medek, Radek Koňařík, SUZUKI
2. místo Josef Vlček, Amálie Kolářová, JAWA
3. místo Petr Chmelař, Martin Jurásek, 
    TRIUMPH TMS 750

MČR do 125 ccm SP
1. místo Martin Sedlo, CAGIVA MITO
2. místo Marek Zima, CAGIVA MITO
3. místo Eduard Werner, APRILIA RS 125

MČR do 125 ccm GP
1. místo Patrik Kolář, HONDA RS 125
2. místo Christopher Eder, KTM FRR 125
3. místo Oldřich Podlipný, HONDA HRC

Pohár SZM CRR do 250 ccm
1. místo Petr Kunz. YAMAHA
2. místo Lukláš Walter, SUZUKI RGV 250
3. místo Jaroslav Křen, HONDA HRC

MČR Supermono
1. místo Libor Kamenický, MALI AHRA 10
2. místo Karel Kalina, KATYAM 690 SM
3. místo Daniel Zornweg, MZ 2004

TWIN
1. místo Martin Hulín, KAWASAKI ER6
2. místo Marian Blažek, KAWASAKI ER6
3. místo Petr Hulín, SUTRTECH SV

délka závodní tratě 4200 metrů
šířka tratě 6-9 metrů
převýšení 35 metrů
zatáčky 9 pravotočivých
 9 levotočivých
kapacita závodníků 36 v každé kategorii
počet diváků  cca 6000
počet bezpečnostních
prvků na trati cca  6000 pytlů, vaků
počet závodníků v 2017 155



V roce 1985 nastoupil na ZŠ Staré Město, kde vyučoval až do loň-
ského roku. Jeho rukama prošly stovky dětí, které učil především 
matematiku a výchovu k občanství. Během své pedagogické profe-
se byl i vedoucím předmětové komise výchovy k občanství, později 
i výchovy ke zdraví.  Připravoval žáky na matematické olympiády, 
pomáhal organizovat matematické soutěže. 

Jeho srdeční záležitostí je folklór – na škole založil folklórní krou-
žek, který pravidelně zahajoval školní jarmarky, vystupoval ve tří-
dách při Mikulášské nadílce nebo rozveseloval obyvatele Domova 
pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě. 

„Velmi si vážíme všeho, čeho oba ocenění pedagogové během své 
kariéry dosáhli a jak zodpovědně  se věnovali výuce dětí.  Oběma 
přeji do budoucna hodně štěstí a zejména zdraví,“ popřál na závěr 
oběma pedagogům starosta Josef Bazala.

Oba ocenění převzali z jeho rukou rytinu s logem Starého Města 
a pamětní list.

Ke gratulacím se přidali i místostarosta Martin Zábranský a ředi-
tel základní školy Josef Jurnykl.

Text a foto: Aleš Korvas
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Stalo se již tradicí, že starosta Starého Města, pan Josef Bazala, 
společně s místostarostou, panem Martinem Zábranským, slavnost-
ně přijímají při příležitosti Dne učitelů pedagogy ZŠ Staré Město 
na radnici, aby jim poděkovali především za dlouholetou práci.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Oceněni byli Mgr. Věra Ml-
čúchová a Mgr. Josef Pavela.

Paní učitelka Mgr. Věra Mlčúchová pracuje ve školství sedmatři-
cet let. Po celou dobu své pedagogické praxe se prioritně věnovala 
výuce přírodopisu a fyziky. Připravovala studenty na biologické a fy-
zikální olympiády. Dlouhodobě na škole pracovala jako výchovná 
poradkyně na II. stupni. Věnovala se žákům, kteří měli obtíže ve vý-
uce, pomáhala deváťákům a jejich rodičům při volbě střední školy. 
Na škole pořádala setkání se zástupci středních škol. V jejím životě 
má nezastupitelné místo ochrana životního prostředí – byla jednou 
z vyučujících, kteří se zasloužili o založení Ekoškoly a o získání prv-
ního titulu Ekoškola.

Mgr. Josef Pavela začal pracovat ve školství po ukončení pedago-
gické fakultyv srpnu 1980. Vystudoval obor matematika – občanská 
nauka. 

UČITELÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ
ZA DLOUHOLETOU ČINNOST

UKLIĎME ČESKO 2017
Stejně jako v loňském roce se město Staré Město  aktivně zapo-

jilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko 2017 a ve spolupráci 
se Střediskem volného času Klubko zorganizovalo začátkem mě-
síce dubna bezvadnou společensky prospěšnou akci. 

Pomoci přírodě a veřejným prostranstvím ve městě přišlo 
na 207 účastníků, přičemž nejpočetnějšími skupinami byli žáci 
Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě a žáci míst-
ní základní školy. Mladé a pracovité účastníky doplnila početná 
skupina staroměstských myslivců z mysliveckého sdružení  Lípa 
Staré Město,  podpořená staroměstskými Sokolkami. Akce byla 
zaměřená na vyhledání a odstranění odpadů uložených na těž-
ce přístupných místech, kde je jediným pracovním prostředkem 
odhodlaný člověk, který je schopný se podsunout  i pod šípkový 
keř jenom proto, aby z pod něj vytáhl třeba PET láhev, kterou 
tam jiný občan, nevědoucí, že odpad nepatří do přírody,  pohodil 
s úmyslem, aby ji už nikdo a nikdy nenašel. V rozkvétající příro-
dě je bohužel vidět každý i drobný odpadek. Jsou to takové pihy 
na kráse místní přírody a úplně nejhorší je, když je po sobě zane-
chávají ti, kteří přicházejí do přírody trávit svůj volný čas a čerpat 
z ní energii.

Tak se dobrovolníkům podařilo sesbírat dvě a půl tuny drob-
ných odpadů. Dovedete si představit, kolik toho objemově bylo, 

když si představíte, jak lehká je taková PET láhev.
Na závěr akce si účastníci popovídali o životě ve Starém 

Městě při závěrečném posezení na Klubku, zhodnotili průběh 
akce a v očekávání, že se akce v roce 2018 zúčastní 2x tolik lidí, 
se všichni s pocitem bezvadně odvedené práce rozešli ke svým 
domovům.  

Město Staré Město děkuje všem zúčastněným za pomoc 
a velmi si jí váží.

Text:  Květoslav Fryšták, Foto: Aleš Korvas



je potřeba neustále pamatovat a vážit si toho,“ řekl Josef Bazala.
Odtud ještě vyrazili starosta, místostarosta Martin Zábranský 

a několik zastupitelů k památníku Na Potmělučce. Zde bylo po-
praveno pět mužů ze Starého Města v poslední den války, doslova 
několik hodin před osvobozením našeho města prchající němec-
kou armádou. Jako památku zde nechalo město vysázet šest no-
vých stromků.

Text a foto: Aleš Korvas

Už 72 let uplynulo od konce II. světové 
války. Tento významný den si připomně-
li představitelé města a některých spolků 
v pátek 5. května. Pravidelně se pietního 
aktu zúčastňují představitelé Sokola, Orla, 
Skautu, ale i základní školy. Starosta Josef 
Bazala společně s místostarostou Marti-
nem Zábranským jeli nejprve uctít památ-
ku obětí bombardování cukrovaru, kde 
bylo zabito mnoho civilistů.  U Společen-
sko - kulturního centra ve Starém Městě 
položil starosta květiny společně s členka-
mi Sokola květiny u památníku, který je 
věnován padlým členům staroměstského 
Sokola.  

Odtud se všichni přemístili k památní-
ku obětí druhé světové války na Hradišťské 
ulici, který stojí naproti hřbitova.  Zde ce-
lou dobu vzpomínkového aktu drželi čest-
nou stráž členové staroměstského Skautu a po přednesu básně 
Josefa Brože, Šeříky, voňte, žáka  Základní školy ve Starém Městě 
Vojtěcha Valenty, následoval proslov starosty Josefa Bazaly k ně-
kolika desítkám přítomných. Připomněl nejen důležitost památ-
ky těch, kteří položili svůj život za svobodu naší země, ale také 
zdůraznil, aby lidé nebrali jako samozřejmost, že žijeme v míru. 
„Každá svoboda byla v minulosti vykoupena krví a životy našich 
předků, těch, kteří zemřeli, aby my jsme mohli žít v míru. Na to 

PIETNÍ AKT POLOŽENÍ KVĚTIN
OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY

MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU NA REDUTĚ

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ani na letošním ročníku miniveletrhu cestovního ruchu, který 
se již 7 let koná v prostorách uherskohradišťské Reduty, nechybě-
lo v dubnu zastoupení Starého Města.  U stánku podával návštěv-
níkům informace Pavel Pluhař z městského informačního centra 
a regionální akci na podporu cestovního ruchu si nenechal ujít 
ani místostarosta Martin Zábranský. Návštěvníky, kterých bylo 
letos více než 400, lákali na památky ve Starém Městě i nedávno 
otevřenou vyhlídku z věže kostela Sv. Ducha.

Miniveletrh, který měl původně charakter spíše místního se-
známení okolních obcí Slovácka, se během několika let rozrostl 
do rozměrů, kdy svá města a turisticky zajímavá místa přijíždějí 
představit i zahraniční vystavovatelé.

Text a foto: Aleš Korvas

7
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U S N E S E N Í
z 50. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.04.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení nájmu nebytových prostor včetně 
podílu na společných prostorách o  celkové vý-
měře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za  Mlýnem 2048, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní MDDr. Janě Gott-
waldové, bytem  Uherské Hradiště, Svatováclav-
ská 844, dohodou k 31.03.2017, ze zdravotních  
důvodů. 

záměr na pronájem nebytových prostor včetně 
podílu na společných prostorách o  celkové vý-
měře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za  Mlýnem 2048, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.2 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
22.04.2015 uzavřenou mezi panem Jiřím Gold-
mannem, bytem Staré Město, Huštěnovská 586 
(pronajímatel) a městem Staré Město (nájemce) 
týkající se nájmu části pozemku p. č. 6068/100 
orná půda o výměře 124 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem veřejné polní cesty – umožně-
ní přístupu na jednotlivé pozemky, dohodou 
k 31.12.2016. 

 záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/100 
orná půda o výměře 124 m2 v lokalitě  Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem veřejné polní  cesty –  umožnění 
přístupu na jednotlivé pozemky. 

1.3 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
17.08.2000 uzavřenou mezi paní Miladou  
Hrabcovou, bytem Velehrad 285 (pronajímatel) 
a městem Staré Město (nájemce)  týkající se ná-
jmu části pozemku p. č. 3731/1 (dnes pozemek 
p. č. 6068/93 orná půda)  o výměře 40 m2 v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště,  za účelem veřejné polní cesty – 
umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, do-
hodou  k 31.12.2016. 

záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/93 
orná půda o výměře 40 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem veřejné polní cesty – umožnění 
přístupu na jednotlivé pozemky. 

1.4 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
23.08.2000 uzavřenou mezi paní Helenou  Pel-
kovou, bytem Staré Město, Velkomoravská 638 
(pronajímatel) a městem Staré  Město (nájemce) 
týkající se nájmu části pozemku p. č. 3730 (dnes 
pozemek p. č.  6068/123 orná půda) o výměře 
48 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré  Město u Uh. Hradiště, za účelem veřejné 
polní cesty – umožnění přístupu na  jednotlivé 

pozemky, dohodou k 31.12.2016. 

záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/123 
orná půda o výměře 48 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem veřejné polní cesty – umožnění 
přístupu na jednotlivé pozemky. 

1.5 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4546/77 ostat. plocha o výměře 5 m2,  v lo-
kalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  za účelem umís-
tění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou. 

1.7 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o výměře 160  
m2, která se nachází před nemovitostí č. p. 1735 
– restaurace Masaro, ul. Janáčkova  ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem vybudování  parkovacích míst pro návštěv-
níky restaurace Masaro a jejich následné užívá-
ní. 

1.10 ukončení smlouvy o výpůjčce ze 
dne 01.09.2010 včetně dodatku č. 1 ze dne  
24.02.2011 – výpůjčka části pozemku p. č. 7095 
orná půda o výměře cca 11.000 m2,  pozemku 
p. č. 5242/14 orná půda o výměře 23.154 m2, 
pozemku p. č. 5242/15 orná  půda o výměře 
2.618 m2, pozemku p. č. 5242/17 orná půda 
o výměře 2.442 m2, části  pozemku p. č. 241/4 
orná půda o výměře 3.750 m2, části pozemku 
p. č. 242/1 ost.  plocha o výměře 2.400 m2, po-
zemku p. č. 4556/15 orná půda o výměře 1.519 
m2 a  části pozemku p. č. 4556/37 orná půda 
o výměře 115 m2, které se nachází v lokalitě  
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, – uzavřené mezi  městem Staré 
Město (půjčitel) a panem Radomírem Burešem, 
bytem Bystřice nad  Pernštejnem, Bočkova 255 
(vypůjčitel), dohodou k 30.04.2017. 

výpůjčku pozemků  p. č. 7095 orná půda, 
p. č. 5242/14 orná půda, p. č. 5242/15 orná 
půda, p. č. 5242/17 orná půda, p. č. 242/1 ostat. 
plocha, p. č. 4556/37 ostat. plocha, p. č. 241/4 
orná půda a p. č. 4556/15 orná půda o celkové 
výměře 63.357 m2, které se nachází v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ústavu Slepá ramena, z. ú., Staré 
Město, Brněnská 1372, IČ 05313031, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za úče-
lem realizace projektu „Obnova ekosystému od-
stavených ramen řeky Moravy“.

dohodu o postoupení smlouvy mezi městem 
Staré Město (postupitel) a Slepá ramena, z. ú., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ 05313031 (po-
stupník).
Dohodou město Staré Město postupuje Smlou-
vu o výpůjčce ze dne 17.06.2011 uzavřenou mezi 
Povodím Moravy, s. p, Brno, Dřevařská 11, IČ 

70890013 (půjčitel) a městem Staré Město (vý-
půjčitel) – výpůjčka pozemků pod odstavený-
mi rameny řeky Moravy – Čerťák I., Čerťák II., 
Přední Morávka a Zadní Morávka - p. č. 4556/1 
vodní plocha, 4556/10 vodní plocha, 4556/3 
vodní plocha a 4556/18 vodní plocha, části pra-
vobřežních pozemků řeky Moravy – p. č. 5240/2 
ost. plocha a 5240/1 ost. plocha a části pozemků 
pod pravobřežní ochrannou hrází vodního toku 
Morava – p. č. 5198 ost. plocha, 5243 ost. plocha 
a 835/2 ost. plocha, a část pozemku vodního ko-
ryta vodního toku Morava – p. č. 4555/4 vodní 
plocha, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem stavby „Obnova ekosystému odstave-
ných ramen řeky Moravy“. 

1.11 záměr na zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti TŘINECKÉ  
ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, Prů-
myslová 1000, IČ 18050646, na právo  umístě-
ní optického kabelu (areálové rozvody) a elek-
tro kabelu (areálové rozvody) na  pozemcích 
p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. 
plocha a p. č. 2414/9 orná  půda v lokalitě ulice 
Tovární, které jsou ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré  Město u Uh. Hradiště, v rámci 
stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Město, parc. č.  
2414/22 a 4525/31“.   

1.12 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch společnosti  GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 
27295567, zastoupená  společností GridServices, 
s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311,  na právo umístění stavby plynáren-
ského zařízení: „NTL plynovodní přípojka pro  
novostavbu rodinného domu parc. č. st. 3173 
v k. ú. Staré Město u Uherského  Hradiště, číslo 
stavby: 57756“ na pozemcích p. č. 135/65 ostat. 
plocha/ostat.  komunikace a p. č. 135/71 ostat. 
plocha/jiná plocha, vše ve vlastnictví města Staré  
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.13 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene –  služeb-
nosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny 
a kanalizace, a. s., Uh.  Hradiště, Sady, Za Ol-
šávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nus-
le, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší  
účastník – investor stavby), na právo umístění 
stavebního objektu „SO 333 Přeložka  vodovodu 
DN 150 v km 13,600“ v rámci stavby „D55 5507 
Babice – Staré Město“ na  pozemku p. č. 6034/52 
orná půda ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město  u Uh. Hradiště.  

1.14 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene –  služeb-
nosti ve prospěch společnosti Slovácké vodárny 
a kanalizace, a. s., Uh.  Hradiště, Sady, Za Ol-
šávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) 
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a Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nus-
le, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší  
účastník – investor stavby), na právo umístění 
stavebního objektu „SO 332 Přeložka  vodovodu 
DN 250 v km 15,500“ v rámci stavby „D55 5507 
Babice – Staré Město“ na  pozemcích p. č. 4516/7 
ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6010/9 
ostat.  plocha/ostat. komunikace, vše ve vlast-
nictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u  Uh. 
Hradiště.  

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby na akci „Parkovací  dům 
ulice Nádražní ve Starém Městě - projektová  
dokumentace“.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci  „Výmě-
na umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 
ve Starém Městě“.

2.3 projektovou dokumentaci a podání žádos-
ti o dotaci na projekt „Snížení energetické  ná-
ročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, 
Staré Město“ do Operačního  programu Životní 
prostředí a vzala na vědomí finanční spoluúčast 
města ve výši  14 945 639 Kč.

2.4 projektovou dokumentaci a podání žádosti 
o dotaci na projekt „Snížení energetické  nároč-
nosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního pro-
gramu Životní prostředí a vzala na  vědomí fi-
nanční spoluúčast města ve výši 9 290 165,20 Kč.

2.5 projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a studii interiéru na akci „Rozšíření  
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba ko-
telny ZŠ 1720“.

2.6 projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení a specifikaci interiéru na akci  „Rozšíření 
kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpra-
vy MŠ Rastislavova “.

2.7 žádost o dotaci a studii proveditelnosti 
na projekt „Rozšíření kapacit pro zájmové  vzdě-
lávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební 
úpravy MŠ Rastislavova“ v rámci  Integrovaného 
operačního programu, 57. výzva – Infrastruktu-
ra pro zájmové,  neformální a celoživotní vzdě-
lávání (SVL).

2.8 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Revitalizace ulice Svatovítské, Staré  Město“ 
s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 
687 08 Buchlovice, IČ:  25598643 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

3.4 výsledek výběrového řízení ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na dodávky  „Cisterno-
vá automobilová stříkačka pro JSDH Staré Měs-
to“. Vybraný dodavatel  Dobráci s. r. o., Vajnorská 
46, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČ 
47804602  s nabídkovou cenou 3 100 000 Kč bez 
DPH, tj. 3 751 000 Kč vč. DPH.

uzavření kupní smlouvy „Cisternová automo-

bilová stříkačka pro JSDH Staré Město s dodava-
telem Dobráci s. r. o., Vajnorská 46, 831 03 Brati-
slava, Slovenská republika, IČ 47804602. 

5.1 vyřazení dlouhodobého hmotného majet-
ku – osobního automobilu zn. ŠKODA  Superb 
formou odprodeje. Nabídka bude zveřejněna 
na internetových stránkách  města a v soukro-
mé inzerci. Prodejní cena ve výši 118 000 Kč je 
stanovena dle  znaleckého posudku. 

5.2 Smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku v celkové hodnotě 3 520 Kč  uzavře-
nou mezi Městem Staré Město a příspěvkovou 
organizací  Sportovní a kulturní  centrum, Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, 
z důvodu předání  zboží  do informačního cen-
tra EVENT na náměstí Velké Moravy č. p. 2190, 
686 03 Staré  Město, v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
27 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

5.3 na základě žádosti Bc. Romana Janíka, ředi-
tele příspěvkové organizace Sportovní a  kultur-
ní centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, 
IČ: 75121824, uvolnění  finančních prostředků 
z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč na pořízení  
dlouhodobého hmotného majetku – nákup se-
kačky. Tyto prostředky jsou  zahrnuty ve schvá-
leném rozpočtu města na rok 2017 na § 3412 
Sportovní zařízení  v majetku obce, pol. 6351 
Investiční transfery zřízeným PO.

5.4 na základě žádosti ředitele příspěvkové 
organizace Sportovní a kulturní centrum,  Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, 
použití finančních prostředků z  investičního 
fondu ve výši 49 800 Kč na dofinancování poři-
zovací ceny dlouhodobého  hmotného majetku 
– sekačky Starjet Exclusive včetně žacího příslu-
šenství. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2  v lokalitě 
ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, panu Jaroslavu 
Šebkovi, bytem Staré Město, Huštěnovská 1505, 
za cenu  dle znaleckého posudku ve výši 250 Kč/
m2, za účelem rozšíření zahrady u rodinného  
domu.
Převod je osvobozen od DPH dle § 56, odst. 
1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod-
noty v platném znění.

III. neschválila

1.6 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 30 m2, která se nachází před nemovitostí 
č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul. Janáčkova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem venkovního posezení pro hosty 

restaurace Masaro. 

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit převod majetku - prodej části po-
zemku p. č. 340/117 ostat. plocha/ostat.  komu-
nikace o výměře cca 200 m2, která se nachází 
u nemovitosti č. p. 1735 –  restaurace Masaro, 
ul. Janáčkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště,  za účelem vybudování parkova-
cích míst pro restauraci Masaro a jejich následné  
užívání a za účelem zajištění zásobování pro-
vozovny z důvodu přípravy parkovacích  ploch 
v této lokalitě městem Staré Město.  

V. rozhodla

2.8 o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
na stavební práce ve zjednodušeném  podlimit-
ním řízení „Revitalizace ulice Svatovítské, Staré 
Město“ JASS-UNI, s.r.o.,  Jalubí, IČ: 60743638 
z důvodů, že podaná nabídka neobsahovala ce-
novou nabídku.

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky „Revitalizace ulice Svatovítské, Staré Město“ 
- veřejná zakázka na stavební práce ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení. Vybraný doda-
vatel RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ: 25598643 s nabídkovou cenou 
7 444 628,94 Kč bez DPH, 9 008 001,02 Kč vč. 
DPH.

VI. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 záko-
na č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů,  s přijetím nadačního příspěvku ve výši 
60 000 Kč pro Středisko volného  času Klubko  
Staré Město, příspěvková organizace, U Školky 
1409, 686 03 Staré Město, okres  Uherské Hradi-
ště, od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 14000 Pra-
ha 4, IČO:  26721511. Nadační příspěvek bude 
použit na mzdové náklady pedagoga.

3.3 s převzetím záštity města Staré Město nad 
kulturní akcí –  mezinárodní festival s názvem 
POLSKÁ A CHORVATSKÁ KULTURA s pod-
titulem 4.  DNY SLOVANSKÉ  KULTURY 2017, 
která se koná v termínu 1. –  4. června 2017.

5.5 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 záko-
na č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, s přijetím  peněžního daru ve výši 5 000 Kč 
pro Křesťanskou mateřskou školu, Za Radnicí 
1823,  686 03 Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, IČ: 75022559,  
od p. Vladimíra Obdržálka (fy KOPO), Váhovy 
626, 687 08 Buchlovice, IČ: 12713341. 
 Dar je určen na zajištění hlavního předmětu 
činnosti mateřské školy (zajištění  předškolní vý-
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chovy, logopedická poradna, organizování a po-
řádání akcí pro děti,  křesťanská výchova dětí). 

VII. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby na akci  „Parkovací 
dům ulice Nádražní ve Starém Městě - projekto-
vá dokumentace“ tyto  dodavatele: Ing. arch. Mi-
roslav Baleja – ARS projekt, Dlouhá 108, 760 01 
Zlín,  SAURA, s. r. o., Opletalova 6, 602 00 Brno, 
CENTROPROJEKT GROUP a. s.,  Štefánikova 
167, 760 01 Zlín, Mikulík projekty s. r. o., Svato-
plukova 285, 686 01  Uherské Hradiště, GG Ar-
chico a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské 
Hradiště.

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci  „Vý-
měna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 
ve Starém Městě“ tyto  dodavatele: EDMA s.r.o., 
Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391, 
DIČ:  CZ25558391, JM Demicarr s.r.o., Bučo-
vická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:  63489163, 
DIČ: CZ63489163, MSO servis spol. s r.o., Sva-
toborská 591/87, 697 01  Kyjov, IČ: 49971379, 
DIČ: CZ49971379, StavoSport s.r.o., Přehradní 
233, 763 16  Fryšták – Dolní Ves, IČ: 29278481, 
DIČ: CZ29278481, Vodohospodářské stavby  Ja-
vorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad 
Moravou, IČ: 26229455, DIČ:  CZ26229455.

VIII. vyhlašuje

3.2 termín pro podání návrhů nominací osob-
ností na udělení Ceny města Starého  Města 
v roce 2017. Termín pro přijímání podání návr-
hů nominací osobností na  udělení Ceny města 
Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení 
Radou  města Staré Město do 30. května 2017. 
Pravidla pro udělování Ceny města  Starého 
Města a formulář návrhu na udělení Ceny měs-
ta Starého Města jsou ke  stažení na webových 
stránkách města Staré Město v kategorii Město 
- Cena  města.

IX. vzala na vědomí

2.3 finanční spoluúčast města ve výši 
14 945 639 Kč na projekt „Snížení energetické  
náročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, 
Staré Město“ do Operačního  programu Životní 
prostředí.

2.4 finanční spoluúčast města ve výši 
9 290 165,20 Kč na projekt „Snížení energetické  
náročnosti ZŠ Staré Město 715“ do Operačního 
programu Životní prostředí.

2.7 finanční spoluúčast města ve výši nejméně 
3 461 102,10 Kč na projekt „Rozšíření  kapacit 
pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 
1720 a stavební úpravy MŠ  Rastislavova“ v rám-
ci Integrovaného operačního programu, 57. vý-
zva – Infrastruktura  pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání (SVL).

4.1 zprávu o uplatňování územního plánu 
Kněžpole.

4.2 žádost o územní řízení dle § 86 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.3 žádost o společný územní souhlas a sou-
hlas s provedením ohlášeného stavebního  zá-
měru dle § 96a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

4.4 žádost o řízení o změně v užívání stavby dle 
§ 127 odst. 4 stavebního zákona  v platném zně-
ní dle zápisu a požaduje svolání místního šetření 
v součinnosti  s Krajskou hygienickou stanicí 
Zlínského kraje.

X. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných  prostorách 
o celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravot-
ním středisku ve Starém  Městě, Za Mlýnem 
2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.  T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na nájem části pozemku 
p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2 v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní cesty 
– umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, 
na úředních deskách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na nájem části pozemku 
p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2 v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní cesty 
– umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, 
na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na nájem části pozemku 
p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2 v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem veřejné polní cesty 
– umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, 
na úředních deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4546/77 ostat. plocha o výměře 5 m2, v lo-
kalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umís-
tění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou, 
na úředních deskách.         T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o  výmě-
ře 160 m2, která se nachází před nemovitostí 
č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul.  Janáčkova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem vybudování  parkovacích míst pro 
návštěvníky restaurace Masaro a jejich následné 
užívání na  úředních deskách. T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na zřízení úplatného věc-
ného břemene ve prospěch společnosti  TŘI-

NECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, 
Průmyslová 1000, IČ 18050646,  na právo umís-
tění optického kabelu (areálové rozvody) a elek-
tro kabelu (areálové  rozvody) na pozemcích 
p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. 
plocha a p. č.  2414/9 orná půda v lokalitě ulice 
Tovární, které jsou ve vlastnictví města Staré 
Město,  k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rám-
ci stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Město,  parc. 
č. 2414/22 a 4525/31“, na úředních deskách.   T: 
ihned

1.12  zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, 
Klíšská 940/96, IČ 27295567, zastoupená spo-
lečností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovi-
ce, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: „NTL 
plynovodní přípojka pro novostavbu rodin-
ného domu parc. č. st. 3173 v k. ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště, číslo stavby: 57756“ 
na pozemcích p. č. 135/65 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a p. č. 135/71 ostat. plocha/jiná 
plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

1.13  zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, 
Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí opráv-
něný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, 
Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlej-
ší účastník – investor stavby), na právo umístění 
stavebního objektu „SO 333 Přeložka vodovodu 
DN 150 v km 13,600“ v rámci stavby „D55 5507 
Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6034/52 
orná půda ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned 

1.14  zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti ve prospěch společnosti Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, 
Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí opráv-
něný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, 
Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlej-
ší účastník – investor stavby), na právo umístění 
stavebního objektu „SO 332 Přeložka vodovodu 
DN 250 v km 15,500“ v rámci stavby „D55 5507 
Babice – Staré Město“ na pozemcích p. č. 4516/7 
ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6010/9 
ostat. plocha/ostat. komunikace, vše ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Příprava pozemků pro stavbu rodinných domů v bývalém 
Školním hospodářství pokračuje a první parcely se již pomalu 
rýsují. Připojení inženýrských sítí k jednotlivým pozemkům je 
v plném proudu, stojí již také veřejné osvětlení nové ulice. Geo-
deti začnou co nevidět s přesným vytyčením jednotlivých parcel 
pro dvanáct řadových a šest volně stojících domů, které se v první 
fázi chystají k prodeji. Potom už je jen malý krůček k tomu, aby 

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH POZEMKŮ V BÝVALÉM 
STATKU JE TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM

město Staré Město začalo s prodejem pozemků, který proběh-
ne obálkovou metodou. Minimální prodejní ceny jednotlivých 
parcel, stejně jako konkrétní termín prodeje zatím zastupitelstvo 
města neschválilo, lze ale očekávat, že to bude v průběhu několika 
příštích měsíců. 

Text: Aleš Korvas

MLADÉ TANEČNICE SE 
VE ZLÍNĚ NEZTRATILY

DIVADLO SILESIA PRO 
STAROMĚSTSKÉ DIVÁKY 

POTŘETÍ

Dva roky trénují jednou týdně pod vedením vedoucích Ve-
roniky Spáčilové a Andrey Horké tanečnice z kroužku břišních 
tanců. Vystoupení ve Zlíně v rámci soutěže TANCER CUP 2017, 
která se konala 15. dubna ve Zlíně, pro ně ale bylo prvním sou-
těžním pokusem. Děvčata vystoupila v kategorii orientálních tan-
ců bez rekvizit a po dvouletém tréninku si ze soutěžní premiéry 
odvezla čtvrté místo, pohár a diplom. Pro Simonu Nedomovou, 
Alžbětu Vaňkovou, Nikol Navrátilovou, Marii Bártkovou, Vero-
niku Dundálkovou a Barboru Sprinzlovou je to motivace k dal-
šímu tréninku. 

„Letos jsme pro holky sháněly i sponzorské dary na kostý-
my, což se nám úspěšně podařilo. Tímto bych chtěla poděkovat 
i sponzorům: VTP Pelka s.r.o. Staré Město, Zdeněk Džoganík 
Velký Ořechov, Dlažba s.r.o. Staré Město, Pohřební služba Staré 
Město. Nemalé díky patří samozřejmě i rodičům,“ uvedla vedou-
cí Verfonika Spáčilová.

Jejich soutěžní vystoupení v kostýmech bylo k vidění i na Dni 
matek, který se konal ve Společensko - kulturním centru ve Sta-
rém Městě.

Text: Aleš Korvas, Foto: Veronika Spáčilová

Po úspěšných muzikálech o Ljubě Hermannové a francouzské 
šansoniérce Edith Piaf uvede divadlo Silesia v sobotu 10. června 
2017 v 19 hodin ve staroměstské Sokolovně divadelní hru Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra Šest žen Jindřicha VII. Roli Jindřicha VIII. 
hraje Jiří Vobecký, herečku Ludmilu Forétkovou uvidíme v roli 
Kateřiny Aragonské, Anny Boleynové, Jany Seymourové, Anny 
von Cléve, Kateřiny Howardové a Kateřiny Paarové, ale i akční 
ředitelky a Božky.

Přijděte na divadlo, jste srdečně zváni.
Text: T.J. Sokol Staré Město
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místního folkloru. Využily na to 
nejen stuhy, které jim zůstaly 
po Velikonocích, ale i nově tvo-
řené ozdoby z krepového papí-
ru a větviček. „Protože se jedná 
o první ročník po dlouhé době, 
nechtěli jsme moc veliký strom, 
nevěděli jsme, kolik lidí se stavění 
zúčastní, takže jsme pojali letošní 
ročník jako testovací,“ uvedl Erik 
Feldvábel, který celou organizaci 
stavění máje řídil. 

Dřív, když ještě bývali odvedenci 
na vojnu, zajišťovaly stavění máje a jeho 
hlídání právě ročníky mládenců, kteří 
šli na vojnu. V dnešní době už se hlídání 
moc neděje. „Z kapacitních důvodů není 
možné zajistit lidi, kteří by máj hlídali celý 
měsíc, proto jsme rádi, že nám s ostrahou 
pomůže městský kamerový systém, který 
má naši chloubu pod dohledem,“ dodal 
s úsměvem mnohonásobný vítěz Slovác-
kého verbuňku. 

Symbol května, který dnes stojí ve vět-
šině obcí Slovácka, bude krášlit staro-
městské náměstí u kostela Sv. Ducha až 
do konce května, kdy dojde k jeho poká-

Dlouhých deset let uplynulo od posled-
ního oficiálního stavění máje ve Starém 
Městě. V mezidobí sice stále fungovaly 
polosoukromé akce, kdy se symbol květ-
na stavěl, ale nejednalo se o nic oficiální-
ho. Letos byly na podnět Erika Feldvábela 
osloveny všechny spolky, které mají ve Sta-
rém Městě nějakou spojitost s folklorem, 
zda se stavění máje zúčastní a výsledek 
předčil očekávání. Z každého spolku mi-
nimálně dva členové přidali ruku k dílu.

Díky pomoci všech folkloristů dnes 
stojí na náměstí Velké Moravy přibližně 
patnáct metrů vysoký strom s oloupanou 
kůrou a barevně ozdobenou korunou.  Její 
výzdobu si vzala na starosti ženská část 

FOLKLORISTI POSTAVILI PO 10 LETECH MÁJKU

cení a odzdobení.
Pro ty, kteří se zúčastní i kácení máje, 

je v jeho koruně připravena odměna. „Při-
pevnili jsme mezi haluze flašku slivovice, 
aby na nás čekala nějaká odměna, až máj 
za měsíc pokácíme,“ dodal Erik Feldvábel.

Text a foto: Aleš Korvas



Letošní zápis dětí do prvních tříd na následující školní rok byl 
připraven na čtvrtek 13. dubna. Sedmapadesát dívek a padesát 
chlapců provázelo zápisem s názvem Z pohádky do pohádky ně-
kolik pohádkových postaviček. Již po prvním kole bylo jasné, že 
školní rok 2017/2018 přivítá 83 nových prvňáčků. Pro ty rodiče 

s dětmi, kteří nestihli první termín zápisu, byl připraven ještě ná-
hradní, který se konal v pondělí 24. dubna. I po tomto datu ale 
zůstává počet prvňáčků stejný. V září se tak může do školy těšit 
83 nových žáků.

Text a foto: Aleš Korvas
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V rámci „Víkendu otevřených památ-
kových domků“ budou zpřístupněny tyto 
domky: 

Babice (Muzeum Myslivců a pytláků 
čp. 121), Bojkovice ( Muzeum Bojkovska), 
Blatnice pod Sv. Antonínkem (Blatnické 
muzeum), Březová ( Domeček Březová), 
Buchlovice (Muzeum Podhradí), Byst-
řice pod Lopeníkem (Muzeum Bystřice 
pod Lopeníkem),  Dolní Němčí (Muzeum 
Na Mlýně), Drslavice (sušírna ovoce), Hluk 
(Rajčovna), Huštěnovice (Muzeum Huš-
těnovice), Jalubí (Větrný mlýn), Komňa 
(Obydlí zvěrokleštiče, Sýpka – Památník 
J. A. Komenského), Kunovice (památkový 
domek čp. 679), Nivnice (Bartkův mlýn, 
Nadační dům Dr. Kachníka a Vychovatel-
ská knihovna J. A. Komenského), Ostrož-

Letos již potřetí Region Slovácko, sdru-
žení pro rozvoj cestovního ruchu ve spo-
lupráci s 33 objekty na Slovácku pořádá 
během prvního červnového víkendu akci 
na zpřístupnění památkových domků, ob-
jektů lidového stavitelství a malých muzeí, 
aniž by bylo nutné prohlídku předem rezer-
vovat. Objekty budou otevřeny po oba dva 
dny od 9 do 17 hod. V téměř všech budou 
probíhat komentované prohlídky, v části 
objektů pak doprovodné programy s téma-
tem řemesel či tradiční gastronomie. 

V letošním ročníku se premiérově před-
staví celkem 6 objektů: Muzeum Bystřice 
pod Lopeníkem, Muzeum Sklářství na Stu-
pavě, Talašova usedlost ve Zlámanci, Su-
choložská chalupa v Suché Lozi, Muzeum 
letecké bitvy v Šanově a Domeček Březová 
v obci Březová.  

Památkovým domkům bude věnován 
propagační materiál, kde se návštěvník do-
zví, které obce či soukromí vlastníci zpří-
stupní své objekty. Součástí budou i navr-
žené cyklotrasy tak, aby návštěvník mohl 
během dne navštívit několik památkových 
domků a současně se bezpečně mohl pohy-
bovat po regionu. Tím dostává tento záměr 
rozměr podpory šetrného cestovního ru-
chu na Slovácku. 

Informace k této akci budou k dispozici 
v informačních centrech regionu, na ob-
cích, které jsou do této aktivity zapojeny, 
na webových stránkách www.slovacko.
cz a postupně budou jednotlivé objekty 
představovány na www.facebook.com/Pa-
matkovedomky. Akce vznikla za podpory 
Zlínského kraje. 

ZÁPISU PRVŇÁČKŮ SE ZÚČASTNILO PŘES STO DĚTÍ

REGION SLOVÁCKO

ská Lhota (Lidový dům Háječek), Ostrož-
ská Nová Ves (památkový domek čp. 377), 
Popovice (Potomákovo muzeum krojů), 
Stupava (Muzeum sklářství), Suchá Loz 
(Sucholožská chalupa), Šumice (Šerkova 
usedlost, Trchalíkova usedlost, Šumické 
muzeum), Šanov (Muzeum letecké bitvy), 
Topolná (Zemědělská usedlost čp. 90 a 93), 
Tupesy (Muzeum tupeské keramiky, obydlí 
hrnčíře), Uherské Hradiště, Rochus (Mu-
zeum v přírodě Rochus), Veletiny (vinná 
búda – pouze v neděli), Vlčnov (rolnický 
dům a hospodářství čp. 57, Muzeum lido-
vých pálenic), Vyškovec (Statek Ve Vlčí čp. 
40), Zlámanec (Talašova usedlost č.p. 37). 

Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, 
68605 Uherské Hradiště, tel 572 525 530, 
info@slovacko.cz, www.slovacko.cz, www.
facebook.com/Pamatkovedomky 

Text a foto: Region Slovácko
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ČTVRTEK 1. 6. 2017

10:00 - 16:00 
PRVNÍ DEN KONFERENCE (Event centrum)
více info na http://cisla.slavic-union.org/program.html
17:00 - 18:00 
KULTURNÍ STEZKA GLAGOLICE NA OSTROVĚ KRK (verni-
sáž za účasti hostů z Chorvatska)
Památník Velké Moravy SM
více info na http://www.dny-slovanske-kultury.cz/galgolice/
18:00 - 19:30 
ZAHAJOVACÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
Tamburašský soubor BRAČ (ČR) 
kostel Sv. Ducha
více info na http://www.dny-slovanske-kultury.cz/brac/

PÁTEK 2. 6. 2017

9:00 - 16:00 
DRUHÝ DEN KONFERENCE 
(Event centrum)
více info na http://cisla.slavic-union.org/program.html
17:00 
POLSKÉ KARIKATURY 
(Event centrum)
více info na http://www.dny-slovanske-kultury.cz/karikatury/

NEDĚLE 4. 6. 2017

17:30 - 19:00  
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU 
MILÁNOSZ (ČR)
více info na http://www.dny-slovanske-kultury.cz/milanosz/
POLSKÉ MARIÁNSKÉ POUTĚ 80. LET 
více info na http://www.dny-slovanske-kultury.cz/poute/

VELIKONOČNÍ KŘEST
15. dubna 2017 při velikonoční vigilii (tj. bohoslužbě v předvečer ve-

likonočních svátků) byli pokřtěni dva dospělí, kteří se na křest již delší 
dobu připravovali, Vojtěch a Tomáš.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

NOVOKŘTĚNEC TOMÁŠ
O SVÉ CESTĚ K BOHU 

Moje cesta k Bohu začíná poměrně brzy – již na základní škole. Mí ro-
diče nejsou členy žádné církve, ale prarodiče jsou protestanti, a tak jsem 
o víře něco věděl zejména od nich. Jak už to bývá, člověk si ale potřebuje 
v určitém věku najít svou vlastní cestu. Zvláště při přechodu na střední 
školu jsem si začal klást nejrůznější otázky a nalézat na ně nejrůznější 
odpovědi. Věděl jsem o tom, že existuje kostel, že existuje nějaká víra, 
možná jsem i věřil, ale nevěděl jsem v co. Snad bych řekl, že jsem i věřil, 
ale svou víru jsem nežil. Myslel jsem si, že na kostel mám ještě ve svém 
životě čas, že teď je důležitější řešit jiné, podstatnější věci, ale nešlo to. 

Pořád jsem se cítil nespokojeně. Snažil jsem si to různými způsoby 
vynahrazovat, ale nic nepomáhalo. Snil jsem o tom, že jednou budu mít 
dostatek peněz a na všechno zapomenu, nebo že se budu vzdělávat a vše 
se tím vyřeší. Odsouval jsem všechny problémy, chtěl jsem žít bez staros-
tí, ale všechny problémy se jako bumerang vracely zpět. Nic mi nedávalo 
hlubší smysl, můj život totiž postrádal duchovní rozměr. Možná i proto 
jsem jednou zavítal do chrámu Sv. Ducha na nedělní mši svatou. Řekl 
jsem si, že se tam jen podívám, však o nic nejde. Z kostela jsem vycházel 
ale s úplně jiným pocitem než do něj. Cítil jsem se, jako bych tam nechal 
své dosavadní problémy a vyšel jako znovuzrozený. Najednou to bylo bez 
alkoholu, bez počítače a bez snění o majetku. 

Je sice snadné jít do kostela, nechat na sebe působit Boží lásku, ale ješ-
tě snadnější je tam z vlastní pohodlnosti nejít. A tak jsem postupem času 
na toto krásné nedělní dopoledne zapomněl a žil jsem opět po svém. 
Jenže Bůh mě v tom nenechal. Asi po roce a půl jsem opět do kostela 
zavítal. Nepřemýšlel jsem nad tím, proč tam jdu, prostě mé kroky ten den 
směřovaly tam. V tom si mě všiml otec Miroslav, kněz staroměstské far-
nosti, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl ministrovat. Poněkud zaskoče-
ným hlasem jsem mu sdělil, že první bych se měl nechat pokřtít. A od té 
doby jsem začal chodit do kostela pravidelně. Ne vždy to je lehké, ale 
snažím se vytrvat. 

Začal jsem postupně poznávat, že člověk nemůže věřit jen tak v něco 
nad námi, protože to nemůže uspokojit jeho touhu po lásce a po věčnos-
ti. Díky Bohu se nyní připravuji na křest. Uvědomil jsem si také význam 
společenství, které mě posiluje na cestě víry. Už to není já a tamti věřící, 
ale jsme to my. Víru tak můžu prožívat s lidmi stejného vyznání, jako 
mám já. Víra v Boha mi dává naději. Naději, že tu pro něco jsme. Ujišťuje 
mě, že je tu někdo, kdo mě má rád. Ne láskou lidskou, ale láskou Boží. 
Ačkoliv to nejsem s to cele pochopit, cítím, že se v poslední době v mém 
životě děje něco nepopsatelného a úžasného.

OTEC ARCIBISKUP VE STARÉM MĚSTĚ
2. května 2017 sloužil v našem chrámě na závěr duchovní obnovy mši 

sv. pro účetní a technické administrátory otec arcibiskup Jan Graubner. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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V sobotu 15. 4. 2017 pořádala JISKRA Staré Město, z. s. seminář 
a ukázkový fotbalový trénink. Na domácím Městském fotbalovém sta-
dionu Rybníček proběhl ukázkový fotbalový trénink vedený šéftrené-
rem Regionální fotbalové akademie Jihlava, Markem Háblem, který je 
zároveň asistent trenéra České fotbalové reprezentace U16, ve spolupráci 
s trenérem mládeže JISKRY Romanem Abrhámem.

Trénink byl určen jak pro domácí trenéry, tak pro trenéry ostatních 
klubů, kteří využili pozvání na tento seminář. Po 80 minutách praktic-
kých ukázek, které předvedli hráči Jiskry, se trenéři přesunuli do Spor-
tovně kulturního centra. Zde proběhla teoretická část semináře o chodu 
regionálních fotbalových akademií v České republice a stáži v mládež-
nickém tréninkovém centru slavného Ajaxu Amsterdam. Teoretická část 
trvala bezmála 2 hodiny.

Praktickou část předvedli hráči: Horák, Vávra T., Ošívka, Rožek, 
Sonntag, Peška, Hoferek, Popelka, Straka, Kunovjánek, Mach, Zelený, 
Vojáček, Vyskočil

Text a foto: Robert Mazáč

SEMINÁŘ JISKRY
STARÉ MĚSTO

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
(POUŤ V NOVÉM KOSTELE)

V sobotu 3. června 2017 v předvečer slavnosti začíná mše svatá 
v 18:00 hodin žehnáním svatodušního ohně před kostelem. Po mši svaté 
bude následovat noční modlitební bdění s prosbou o dary Ducha svaté-
ho, které bude ukončeno ve 24:00 hodin. V neděli 4. června 2017 budou 
mše svaté v 7:00 a v 10:00 hodin.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI
Po Svatodušních svátcích, tj. od 5. června 2017, budou bohoslužby pro-
bíhat takto:  V kostele Svatého Michaela: úterý a čtvrtek – 6:30 hodin, 
v kostele Svatého Ducha: pondělí, středa, pátek – 18:00 hodin, sobota – 
18:00 hodin, neděle: 7:00 a 10:00 hodin. 

SVÁTEK TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ve čtvrtek 15. června 2017 oslavíme Svátek Těla a Krve Páně (Boží 

Tělo) mší svatou v kostele sv. Ducha v 18:00 hodin. Po ní vyjdeme prů-
vodem s Nejsvětější Svátostí ulicemi Na Valech, Zelnitiusova a Jezuitská. 
Srdečně zveme k této slavnosti a ti, kteří mohou, nechť se zúčastní v kro-
ji! Díky!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 18. června 2017 budou v novém kostele slaveny mše svaté 

v 7:00 a 9:30 hodin. Při mši svaté v 9:30 hodin prožijeme slavnost, na kte-
rou se připravovaly děti 3. třídy – první svaté přijímání. Přijďte, prosím, 
podpořit svou účastí těchto 17 dětí a modlit se za ně i jejich rodiny.
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Pálení čarodějnic se slaví každoročně na konci dubna. Posled-
ních několik let je již tradicí, že se na oslavu Filipojakubské noci 
pořádají nejrůznější akce pro děti. Ne jinak je to mu i ve Starém 
Městě, kde provozovatel Hotelu Synot, Radmil Schneider, už ně-
kolik let organizuje v celém areálu hotelu Synot odpolední pro-
gram pro děti, zakončený ohňostrojem. Na umělé trávě bývá pro 
nejmenší návštěvníky připraveno několik skákacích hradů, o kte-
ré již tradičně bývá veliký zájem, a pokud si děti chtějí zaskákat, 
musí vystát mnohdy i dvacetiminutovou frontu.

Atrakcí je ale připraveno mnohem více a každé z dětí si přijde 
na své. Odpoledne pak vyvrcholí soutěží o nejkrásnější čaroděj-
nici nebo čaroděje.

Po ohňostroji bývá připraven program pro dospělé v podobě 
zábavy u hudby. Letošní ročník přinesl vystoupení místních big 
beatových kapel, a to kapely Sorry, Gong a Doctors Band. 

Text a foto: Aleš Korvas

PÁLENÍ ČARODĚJNIC OPĚT PŘIVÍTALA VYSOKÁ ÚČAST DĚTÍ 

VÝROČNÍ SCHŮZE STP A SPCCH STARÉ MĚSTO

Každoroční výroční členská schůze Místní organizace Svazu 
tělesně postižených a Základní organizace Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami (STP)  a (SPCCH) Staré Město se uskuteč-
nila ve čtvrtek 7. dubna 2017 v prostorách Společensko-kulturní-
ho centra ve Starém Městě. 

Na úvod přivítala všechny přítomné místopředsedkyně výbo-
ru paní Lapčíková a minutou ticha uctili památku těch členů, kte-
ří v uplynulém roce zemřeli. Poté přednesla předsedkyně Jarosla-

va Gajová přítomným 232 členům zprávu o činnosti za  uplynulý 
rok společně s plánem práce na rok 2017. 

Kromě přítomných členů nechyběli na výroční schůzi ani hos-
té, kterými letos byli starosta Starého Města Josef Bazala, předse-
da partnerské organizace na Velehradě Zdeněk Skalička a předse-
da Krajského výboru SPCCH pan Hamřík.

Nechybělo ani předání dárků členům, kteří letos oslavili, nebo 
budou slavit životní jubileum.

Text a foto: Aleš Korvas
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Živé vysílání programu Českého rozhlasu Brno „Na živú no-
tečků“ má za sebou Jezuitský sklep ve Starém Městě. V rámci pro-
gramu, který je koncertním speciálem pořadu „Na moravskou 
notu“ a vystupují v něm mladé folklorní muziky a zpěváci, se po-
sluchačům a přítomným divákům představila domácí Cimbálová 
muzika Bálešáci. Přibližně hodinu a půl trvající vystoupení bylo 
živě vysíláno jak na vlnách rozhlasu, tak na internetovém kanále 
rozhlasu na Youtube. Zhlédnout a vidět staroměstské folkloristy 
vedené Tomášem Vavříkem tak mohli nejen posluchači přítomní 
v České republice, ale také krajané žijící v zahraničí.

Milým zpestřením programu bylo, když hned na začátku živé-
ho vysílání popřál moderátor Jiří Kokmotos k 65. narozeninám 
dlouholeté posluchačce, která byla při vysílání v Jezuitském skle-
pě přítomna. Posluchači slyšeli kromě Bálešáků také Staroměst-
ské mládence.

Cimbálová skupina Bálešáci má za sebou již vystoupení na kul-

Studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město si ne-
nechali ujít 16. ročník celostátní soutěže v grafických programech 
v Českých Budějovicích. Letos se soutěže zúčastnilo 52 soutěží-
cích ze středních škol z celé České republiky a ze dvou škol ze 
Slovenska. Za Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město 
bojovali žáci Tomáš Hráček ze čtvrtého ročníku a Martina Han-
zalová ze třetího ročníku. Tomáš skončil na krásném 15. místě, 
pro Martinu soutěž znamenala sbírání zkušeností, které může 
uplatnit příští rok. 

Oběma soutěžícím děkujeme a Tomáši Hráčkovi gratuluje-
me!!!

Autor: Ing. Marie Hrubošová

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ROZHLASU Z JEZUITSKÉHO SKLEPA

STAVAŘI MĚŘILI SVÉ SÍLY V ARCHICADU

turních a společenských akcích po celé republice. Moravský fol-
klor ale představila také v Litvě, Francii, Belgii nebo Maroku.

Text a foto: Aleš Korvas

POZVÁNKA
Orel župa Velehradská a jednota Staré Město zvou všechny příznivce  na „Den Orla“, který se bude konat v neděli 4. června 

na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Zahájení bude v 10.00 hod. mší svatou v kostele  Sv. Ducha.
Program bude pokračovat na náměstí, kde vystoupí jednotlivé jednoty a scholička. K poslechu bude hrát country kapela 

„Je nás moc“.
Návštěvníky povozí vláček „Steelinka“, bude otevřena vyhlídková věž, pro děti jsou připraveny hry a zábava.

Miriam ŠTEFÁNKOVÁ
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.kosmetikasandra.cz, prodej kosmetiky a poradenství. 

Info a objednávky na telefonu 731 581 478.
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POSLOVÉ JARA, PTÁCI

HNÍZDO JE OPĚT OBSAZENO…

Vinohrady, zdá se nepomrzly, ptáci z teplých krajin dorazi-
li, panování zimy budiž ukončeno. Konečně! Netrpělivé čekání  
na příchod jara a lepších časů přineslo svoje ovoce. Zatím vše 
vypadá, že jaro bude, jak má být. Příjemné, osvěžující, pozvol-
né, plné pestrých barev a libozvučných tónů, deroucích se z hr-
del mnohých opeřenců již časně zrána. Jsme svědkové opatrného 
rozvinutí  jara,  na jaké byli zvyklí naši otcové a dědové a jakému 
jsme neradi odvykli my, příslušníci střední generace, takového,  
které stále míň zná současná  mladá generace a které jí snad ani 
neschází, protože je nikdy nebyla schopna nasát, poznat a vní-
mat v plné, jiné než virtuální, kráse. Inu, časy se mění  a vše ko-
lem nás. Podle mého mínění přichází nejkrásnější roční období. 
Takto tedy vidím já. S  ním se do naší přírody vrací ptačí druhy, 
které byly nepřízní počasí nuceny opustit svoje hnízdiště, mís-
ta trvalé existence a hledat vhodné podmínky pro překonání 
na potravu chudého zimního období. Samozřejmě, že ne všechny 
druhy jsou tažné. Rozhodujícím momentem je vždy dostupnost 
potravy. V posledních letech se dokonce můžeme setkat s feno-
ménem, kdy v důsledku oteplování klimatu z kdysi tažných dru-
hů stávají  druhy migrující jenom  částečně, regionálně, případně 
vůbec. Příkladem těchto budiž špaček obecný. Pokud je potrava 

1. dubna se každoročně slaví Mezinárodní den ptactva. Ten 
má obrátit pozornost k nebezpečím, která ohrožují ptáky na ce-
lém světě, a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť. 
Právě začátkem dubna je tah ptáků v plném proudu. Celá staro-
městská základní škola čekala návrat „školních“ čápů.

Dočkali jsme se v úterý 4. dubna, kdy se v hnízdě na komíně 
kotelny objevil sameček. V neděli 9. dubna hlasitým klapáním 
přivítal samičku. 

Pohyb v hnízdě sledujeme na chodbě na velké televizní obra-
zovce.

Čápy můžete sledovat online na www.zsstmesto.cz. Sledování 
je umožněno díky projektu školy Pohledem čápů, který je podpo-
řený Zlínským krajem.

Mgr. Renata Mikulíková

dostupná a jídelní lístek odpovídá potravní 
specializaci, není nutné vynakládat obrov-
ské množství energie a postupovat hazard, 
jakým je přesun do vzdálených zimovišť.  
I tak je ale velká většina našich opeřenců 
donucena, před příchodem zimního po-
časí, poohlédnout se po něčem do zobáku 
“někde v teple“.  Po zimě se s příchodem 
teplejšího počasí začne probouzet vegetace 
a na ní je existenčně závislý hmyz. Nastává 
období, kdy je dostupná všemožná potrava 
a tam, kde je voda a potrava, tam je i život. 
Tak se na svoje hnízdiště začínají vracet 
všechny běžné, ale i vzácné druhy. Mezi 
první navrátilce patří skřivan polní a čejka 
chocholatá. Tyto druhy většinou přiletí již 
koncem února. Konipas bílý, drozd zpěv-
ný a holub hřivnáč bývají k vidění na za-
čátku března. V průběhu měsíce března, 
samozřejmě v závislosti na počasí, probí-
há již poměrně intenzivní tah drobných 

zpěvných ptáků jako např. konipasa horského, červenky obecné, 
budníčka menšího, rehka domácího, strnada rákosního, pěvuš-
ky  modré nebo konopky obecné. Na začátku dubna se pak objeví 
čáp bílý. Ti naši staroměstští přiletěli do Klukovy ulice 4. 4. 2017 
ve 13:19 hodin. Na komín Základní školy Komenského přiletěli 
o pár dnů později. V měsíci dubnu hlásí většinou přílet i zvono-
hlík zahradní, bramborníček černohlavý a bramborníček hnědý. 
A taky dudek chocholatý, kterého se mi podařilo nafilmovat při 
sběru potravy 15. 4. 2017 (viz video). V průběhu měsíce dubna 
se domů vrací i  vlaštovka obecná s jiřičkou a třeba pěnicí čer-
nohlavou. Mezi nejpozději přilétající druhy patří rorýs obecný, 
ťuhýk obecný, žluva hajní a vlha pestrá, kteří se objevují na pře-
lomu dubna a května resp. v průběhu měsíce května. Doba pří-
letu samozřejmě závisí na aktuálních klimatických podmínkách 
a s nimi souvisejících faktorech. Málokdo ví, že zejména napo-
sled jmenované druhy patří mezi ty ptáky, kterí se ve své domovi-
ně obvykle zdrží velmi krátce, asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu 
roku a potom hurá zpátky na dlouhý výlet do teplých krajin.

Text a foto:  Květoslav Fryšták



Nejvyšší sportovní úrovně klubů ve Starém Městě v sou-
časné éře dosahují volejbalisté VSK Staré Město.

Historie staroměstského volejbalu se datuje již od kon-
ce dvacátých let minulého století. Mladí hoši tehdy žádají 
obecní radu o povolení upravit si volejbalové hřiště na pas-
tvisku Na Záluží (v místě stávající čerpací stanice).  Válečná 
léta sportovní činnost velmi oslabila a k novému sjedno-
cení tělovýchovných organizací došlo až v roce 1953. Při 
vzniku TJ Jiskra Staré Město utvořili hráčskou základnu 
volejbalového oddílu muži Sokola Staré Město. Rok 1953 je 
považován za rok vzniku organizovaného výkonnostního 
volejbalu ve Starém Městě. 

Nová éra byla spojena i s vybudováním dvou antukových 
kurtů na sokolovně v r. 1960 a postupně se areál rozrostl 
o další dva kurty. Začátkem devadesátých let přecházel vo-
lejbal postupně do hal.  Mužstva oddílu hrála zápasy v tělo-
cvičně ZŠ Staré Město, Komenského a od roku 1992 v nově 
vybudované Městské sportovní hale na Širůchu. Následně 
zanikala i antuková hřiště, nastoupil nový trend - plážový 
volejbal, takže i areál na sokolovně doznal změn. V součas-
né době jsou na původním místě vybudována dvě hřiště 

STAROMĚSTSKÝ VOLEJBAL 

pro plážový volejbal a dva tenisové kurty. 
Sportovní úroveň a historie volejbalových úspěchů by 

zabrala povídání na mnoho stran stejně jako výčet hráčů, 
kteří se na tom podepsali. Začátky působení v okresních 
a krajských soutěžích jsou spojeny se jmény prof. Čeňka 
Omelky, který vytvořil mužstvo dorostenců kolem kama-
rádů syna Jirky a v kategorii dospělých především s osobou 
Franty Šopíka. Mužstva mužů i dorostenců v šedesátých 
letech hrála většinou v soutěžích na úrovni okresu a kraje 
(divize), byly i vrcholy s účinkováním v ligových soutěžích

Další volejbalové úspěchy jsou spojeny se jménem Fran-
ty Janíka, který byl po období určité stagnace v roce 1985 
zvolen předsedou klubu. V soutěžích účinkovala mužstva 
mužů, dorostenců a žáků, navíc se podařilo sestavit i muž-
stvo mladších žáků. Mužstvo mužů kromě vlastních odcho-
vanců bylo posíleno o bývalého reprezentačního nahrávače 
Luboše Potáče. Pod jeho taktovkou pak v sezóně 1987 - 88  
postoupilo do 2. ligy. Na postupu se podíleli hráči: Luboš 
Potáč, Petr Stuchlík, Pavel Stuchlík, Mir. Hrabal, Libor Va-
ďura, Jiří Stelzer, Mir. Pavlík, Vrat. Brokl, Tonda Křížka, Jiří 
Šíma a Libor Žďárský. Trenérem mužstva byl Jirka Omelka 

a vedoucím Franta Janík. 
Dalším významným vrcholem byl 

postup áčka do 1. ligy v sezóně 1989 - 
90, která byla druhou nejvyšší republi-
kovou soutěží. Na této úrovni již klub 
spolupracuje se Zlínem, jehož hráči 
se postupně zabudovávají do „mančaf-
tu“.  Přicházejí také hráči z UP Olo-
mouc a po studiích se vracejí vlastní 
odchovanci.  Na úspěšném účinková-
ní v ligové soutěži se mj. podíleli hrá-
či Jirka Adamec, Bedřich Dosoudil, 
Pavel Chmela, Jiří Dziacký, Zdeněk 
Melichárek, Tonda Kostík, Martin To-
máš, v novější éře pak Libor Kamler, 
Jirka Kment, David Erman, Honza Zá-
branský, Martin Špalek, Zbyněk Hýský 
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a řada dalších. Na trenérském postu po-
stupně působili: nejdéle Jirka Omelka, 
dále Mir. Pavlík, Ruda Baránek, Michal 
Vrobel, Pavel Chmela spolu s B. Dosou-
dilem a v posledních sezónách hrající 
kouč Petr Karabec, bývalý reprezentant 
a několik sezón hráč nejvyšší italské 
soutěže (série A1). 

Došlo také ke změně názvu klubu, 
když po delimitaci Jiskry Staré Město 
v roce 1993 a vystoupení fotbalového 
klubu působili volejbalisté ve sportovní 
oblasti pod hlavičkou VSK Staré Město. 

V sezóně 2011 - 12 mužstvo zvítě-
zilo v 1. lize a postoupilo do nejvyšší 
volejbalové soutěže extraligy. O postup 
se zasloužili hráči Libor Kamler, Jirka 
Kment, David Erman, Michal Koláček, 
Lukáš Maděra, Ondra Skyba, Tomáš Sa-
lava, Martin Špalek, Aleš Paták, Petr Karabec (hrající kouč) 
a hostující hráči ze Zlína Jakub Janouch, Jirka Vašíček, Mi-
chal Přikryl. Vedoucím mužstva byl předseda klubu Petr 
Straka.

Absolutním sportovním vrcholem klubu bylo účinková-
ní v nejvyšší volejbalové soutěži  - extralize v sezónách 2012 
-13 a další 2013 - 14. V zápasech extraligy v dresu VSK ješ-
tě účinkovali Michal Ferenec, Jakub Ulč, Ivo Kobolka, Petr 
Sedláček, Matěj Uchytil, Tomáš Malčík. 

Pro sezónu 2014 – 15 klub postoupil extraligovou licen-
ci mužstvu VK Karlovarsko. Hlavním důvodem byl jednak 
úzký kádr mužstva a především ekonomická náročnost ex-
traligy. Takže dalším působením mužstva v současné době 
je 1. liga. 

V posledním soutěžním ročníku skončilo prvoligové 
áčko na skvělém 3. místě, béčko je přeborníkem Zlínského 

kraje stejně jako mladší žáci, což je vel-
kým příslibem pro budoucnost. 

Činnost klubu, resp. mužstev v sou-
těžích a tréninkovém procesu se neo-
bejde bez zajištění ekonomického záze-
mí. Kromě podpory podnikatelů z řad 
členů klubu, kde je nutné jmenovat 
především firmy HARDMAN, C.S.O., 
MADIS, Ray Service, Lenka Šopíková 
- Kancelářská technika a další  firmy 
regionu - Colorlak, fotovoltaika Bobík, 
GALA, sdružení Nadace SYNOT,  jsou 
významnými partnery klubu také měs-
to Staré Město a Zlínský kraj. Všem za-
interesovaným patří za podporu velké 
díky. 

I v následujícím období je hlavním cílem klubu zacho-
vat na sportovním poli úspěšnost áčka v prvoligové sou-
těži, dále udržet kontinuitu béčka s vlastními odchovanci 
a v mládežnických kategoriích  vychovávat hráče pro bu-
doucnost staroměstského volejbalu. 

Název spolku:  Volejbalový sportovní klub
 Staré Město, z s. 
předseda klubu:  Ing. Petr Straka
adresa sídla:  Brněnská 1249 
kontakt:  vsksm@seznam.cz 
tel.:  737 158 551 
web:  www.vsksm.cz
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Zprávy z radnice

někam potřebovala jet. Většinou se nějak 
domluvím, i když ten druhý člověk zrovna 
anglicky nemluví. A když už nevím jak dál, 
tak jen rozhodím rukama a pokrčím rame-
ny a oni pochopí, že už asi fakt nevím jak 
to vyjádřit. Ale vždycky to nějak vyřeším.

Už jsi v našem městě skoro dva týdny. 
Co se Ti zatím líbilo na Starém Městě nej-
víc?

Nejvíc asi výhled z kostelní věže. Když 
jsem na vyhlídku šla, bylo krásné počasí 
a ten výhled byl opravdu úžasný. Chtěla 
jsem se ještě podívat do Kovozoo, ale zatím 
mně na to nevyšel čas.

Být v šestnácti letech v naprosto cizím 
městě, kde nikdo nemluví tvým rodným 
jazykem, musí být určitě náročné.  Jak 
zvládáš odloučení od rodiny?

Po rodině se mi samozřejmě stýská každý den, ale nemůžu 
říct, že bych se cítila nějak osamělá, to vůbec ne. Rodina, u které 
bydlím, se o mě opravdu stará ukázkově a moc jim za to děkuji. 
S rodinou jsme v kontaktu přes různé internetové aplikace každý 
den, takže se to dá vydržet.

Tvoje angličtina je téměř perfektní. Kde ses naučila tak dobře 
anglicky?

Anglicky se učím asi od osmi let, kdy jsme ji začali mít ve ško-
le. Ze začátku jsem v ní byla opravdu špatná, ale postupem času 
jsem začala více poslouchat anglické písničky, dívat se na filmy 
v angličtině a nějak se to postupně začalo zlepšovat.

Co bys doporučila našim dětem, aby se naučily anglicky?
Aby se snažily přijít do kontaktu s angličtinou, kde to jen jde. 

Poslouchejte angličtinu, jak je to jen možné, i když jí ze začátku 
nebudete rozumět. Sledujte filmy v angličtině. Časem totiž začne-
te skládat věty dohromady velmi jednoduše, protože je budete 
mít někde hluboko v paměti.

Ve čtvrtek se budeš vracet domů, tak ti přejeme do budoucna 
hodně štěstí a šťastnou cestu. Díky za rozhovor.

Text a foto: Aleš Korvas

Na dva týdny se Staré Město stalo domovem pro šestnáctiletou 
německou studentku z partnerského města Tönisvorst. V rámci 
výměnného programu EPIS Lingua měla na výběr ze dvou měst, 
která by chtěla navštívit. Pro ni byla volba Starého Města zají-
mavější než Londýn.  Celou dobu komunikuje pouze v angličtině.

Jak ses ocitla z německého Tönisvorstu ve Starém Městě?
V rámci výměnného programu s partnerskými městy jsem 

měla na výběr, jestli chci jet do Londýna nebo do Starého Města. 
Protože znám ale studentku ze Starého Města, která byla na vý-
měnném pobytu u nás v Tönisvorstu, dala jsem přednost Vašemu 
městu.

Jaká je tvá náplň pobytu tady u nás a kde vlastně během po-
bytu bydlíš?

Trochu pracuji na radnici, kde si připravuji prezentace. Zbytek 
času trávím ve škole, kde dětem pouštím prezentaci o Tönisvor-
stu, představuji naše město, vykládám si s nimi a odpovídám 
na jejich otázky. Bydlím u rodiny mé kamarádky, kterou jsem po-
znala při její výměně v Tönisvorstu.

Jak se ti Staré Město líbí? Naplnilo tvé očekávání?
Opravdu to tady mám moc ráda. Je to na jednu stranu velmi 

podobné Německu, na druhou ale také 
hodně odlišné. Je to zajímavá zkušenost být 
ve městě, kde nemluvím místním jazykem 
a musím komunikovat pouze v angličtině 
bez ohledu na to, co se děje a že mě občas 
ne zrovna všichni rozumí. Musím se taky 
trochu naučit česky a to mám právě ráda. 
Moc ráda se učím nové věci a řeči, pozná-
vám nová místa, cestuji. Jsem moc ráda, že 
jsem tady u vás.

Přijde ti občas složité, že ne všichni 
mluví německy nebo anglicky, obzvlášť 
když něco potřebuješ zařídit?

Někdy je to trochu zvláštní, například 
v autobuse, ale rodina, u které bydlím, mně 
pomohla s tím, co mám říct, pokud bych 

ROZHOVOR - RONJA SCHMIDT
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nebo např. tradiční irské tance. O tom, že „Modrá je dobrá“ nás 
přesvědčila skupina p. uč. Králové, a to nejen závěrečnou písní 
od skupiny Žlutý pes. Úterní dopoledne mělo také několik vítězů 
díky poslednímu vystoupení „Hádej, kdo jsem?“ p. uč. Kusákové. 
Navštívilo nás několik světových osobností, jejichž jméno uhádli 
žáci v publiku na základě životopisných indicií. A nechyběla ani 
sladká odměna. Celou prezentací nás provázela svým zpěvem 
skupinka žáků p. uč. Zábranského, který se zároveň postaral spolu 
s panem místostarostou Martinem Zábranským a panem Roma-
nem Janíkem, ředitelem SKC, o hudební doprovod.

V neposlední řadě nás svou návštěvou poctil pan starosta Josef 
Bazala. 

Závěrečné slovo patřilo panu řediteli, který všechny sedmáky 
pochválil a tím jim udělal obrovskou radost.

Mgr. Zdenka  Kamrlová

Již několikátým rokem se žáci sedmého ročníku ZS Staré Město 
„toulají“ po zemích Evropské unie a pátrají po zajímavostech, kte-
ré by rádi představili svým spolužákům. Nejinak tomu bylo i letos. 
Na Evropskou unii jsme nahlíželi hned z několika pohledů. 

Naše putování začalo v televizním studiu, kde nám ty nejzají-
mavější zprávy z domova i ze světa zprostředkovala skupina p. uč. 
Huňkové. Zpravodajství vystřídalo vystoupení legendárního brit-
ského komika Mr. Beana, který nás svým vystoupením provedl 
po významných evropských destinacích. Kromě skvělé angličtiny 
zazněla také francouzština a italština, a to všechno pod vedením 
p. uč. Weinbergerové. Do literárního světa zemí EU nás přenesla 
skupina p. uč. Kamrlové, která nám představila šest nejznámějších 
pohádkových postav zastupujících Velkou Británii, Itálii, Francii, 
Polsko, Českou republiku a Švédsko. Na evropský taneční parket 
nás pozvaly děti, které měla na starosti p. uč. Oharková Foltýno-
vá. Její skupinka nám předvedla francouzský kankán, labutí jezero 

V sobotu 8. dubna se vypravili zástupci 
staroměstských Orlů na župní plavecké zá-
vody do Zlína. V otevřeném amatérském 
závodě o „Velikonoční cenu“ si změřili své 
síly a plavecké umění s ostatními a vedli si 
skvěle. Přes velkou konkurenci vybojovali 
4 x zlato a 1x stříbro. 

Martin Čožík 2 zlaté medaile, a to na  
50 m prsa a 50 m volný způsob v kategorii 
žáci.

František Blažíček také 2 zlaté medai-
le na trati 50 m prsa a 50 m volný způsob 
v kategorii junioři.

Čtyřgenerační štafeta – „Žlutá ponorka“ 
si doplavala pro stříbro a obohatila sbírku 
medailí o pohár.

Gratulujeme a děkujeme sourozen-
cům Marečku a Michalu Bednaříkovým, 
Martinu Čožíkovi a Františku Blažíčkovi 
za skvělé výkony a reprezentaci nejen naší 
orelské jednoty, ale také města Staré Město.

PROJEKTOVÉ DNY 

PLAVECKÉ ZÁVODY 2017

Uzávěrka dalšího 

čísla je v pondělí

5. června 2017.

Příští noviny vyjdou

v pátek

30. června 2017.
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p r e s t i ž n ě j š í 
hokejová liga 
na světě? Zají-
mavosti ze světa 
NHL nám od-
prezentovali ho-
kejoví nadšenci 
paní učitelky 
Kunderové.

Že už dnes 
poklady ve vol-
né přírodě nelze 
nalézt? Omyl! Přírodovědná skupinka pana učitele Motyčky nám 
poradila, kde můžeme najít kudlanky, mloky, kolibříky a mnoho 
dalších pokladů. Stačí být jen trochu potichu, otevřít oči a ony se 
nám v přírodě samy objeví.

Žáci 9. C a 9. D nás za pomoci paní učitelky Kardosové sezná-
mili s chemickými pokusy. Mohli jsme na vlastní oči zhlédnout, 
jak vypadá sloní pasta, dichromanová sopka, dehydratace sacha-
rózy, hrnečku vař a amoniaková fontána.

Díky všem žákům devátých tříd jsme prožili příjemně strávené 
dopoledne. Odnesli jsme si hlavu nabitou znalostmi a vědomost-
mi a užili jsme si také mnoho zábavy. Za to vše děkuji nejen žáky-
ním a žáků, ale i všem vyučujícím.

Mgr. Renata Mikulíková

do vybraných hodin němčiny a angličtiny připravili prezentace 
o Německu, o svém městě i o škole. Žáci tak měli možnost po-
slechnout si rodilé mluvčí a využít této příležitosti ke konverzaci 
v cizím jazyce. Hosté ochotně odpovídali na všechny otázky na-
šich žáků. 

Dozvěděli jsme se, že Tönisvorst leží na západě Německa 
u hranic s Nizozemím, že je proslulý pěstováním jablek, a proto 
se nazývá „Apfelstadt“, že spisovatel, jehož jméno škola nese, je 
autorem Nekonečného příběhu, a další zajímavosti.   

Je docela možné, že se někteří žáci v budoucnu do Tönisvorstu  
podívají – například jako účastníci výměnné stáže. Pak se jim ur-
čitě budou hodit nejen znalosti německého jazyka, ale i znalosti 
získané v hodinách němčiny a angličtiny.

PhDr. Eva Kunderová

V pátek 28. května proběhly na ZŠ Staré Město prezentace 
tradičních oborových dnů. Žáci 9. ročníku se podle svých zájmů 
rozdělili do sedmi skupin, v nichž zpracovávali po několik týdnů 
jedno z vybraných témat.

V 8 hodin se 1. skupinka paní učitelky Mikulíkové pusti-
la do domácí výroby potravin, připravili si pro nás ochutnáv-
ku domácího chleba, domácí lučiny a  ovocného smoothie.  
Ke každému pokrmu pro nás natočili i video recept, navíc nás pou-
čili o výhodách domácího vaření a nevýhodách průmyslové výroby.

Svěřenci paní učitelky Bazalové hledali odpovědi na otázky, 
zda existuje spravedlivý právní systém a zda nezkresluje televize 
vnímání vážnosti soudu, a to přímo na uherskohradišťském sou-
du. Z navštíveného soudního jednání a rozhovoru se soudcem 
nám promítli zajímavé video.

Že sport je součástí našeho života nás přesvědčila skupinka 
pod vedením pana učitele Hřibňáka. Zavítali do posilovny Mad-
nessgym v Uherském Hradišti, kde sbírali informace o cvicích 
a přínosu stále oblíbenějšího crossfitu. Své poznatky nám předali 
formou prezentace a videa.

Velmi jsme se těšili také na netradiční hudební vystoupení. To 
si pro nás připravili žáci pod taktovkou paní učitelky Valíčkové. 
Využili přitom méně známý hudební nástroj – plastový kelímek. 
Slyšet a udržet rytmus byl pro mnohé náročný úkol, ale nakonec 
se s ním vypořádali na výbornou.

Víte, že v letošním roce slaví 100. výročí svého založení nej-

Na ZŠ Sta-
ré Město za-
vítali díky 
spolupráci se 
Střední od-
bornou školou 
a Gymnáziem 
Staré Město 
pan profe-
sor Jörg Bell-
gardt a stu-
dentka Ronja 

Schmidt. Pocházejí z družebního města Tönisvorst  a reprezen-
tují tamní Gymnázium Michaela Ende. Ronja i pan profesor si 

V úterý 28. března proběhl na ZŠ Staré Město již 20. ročník okresní ho kola 
soutěže v informatice. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 žáků z 10 škol. Naši školu 
reprezentovaly tři žákyně z 9. D: Ludmila Gieslová, Veronika Hájková a Alžběta 
Pleváková. V první části soutěže si v testu a křížovce žáci vyzkoušeli svoje teo-
retické znalosti, druhá část už byla praktická, v ní se snažili co nejlépe upravit 
podle předlohy text v textovém editoru. Všichni žáci byli velmi šikovní a snaživí. 

A jak dopadly naše žákyně? 
Děvčata si vedla velmi dobře a stejně jako v loňském roce skončila na stupních 

vítězů.  Alžběta Pleváková se umístila na 1. místě, Veronika Hájková na 2. místě 
a Ludmila Gieslová na velmi pěkném 10. místě.  Všem blahopřejeme k pěknému 
umístění v okresním kole a přejeme stejný úspěch i u přijímacích zkoušek.

Mgr. Jana Slančíková

OBOROVÉ DNY DEVÁTÉHO ROČNÍKU

NÁVŠTĚVA Z TÖNISVORSTU

ZNOVU NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ 



ninky, což bylo základním předpokladem  zisku prvního místa. 
O historický úspěch se zasloužili tito hráči: Jan Janík, Vojta Zá-
branský, Tomáš Obdržálek, Tomáš Tománek, Tomáš Petržel, Ma-
rek Ledabyl, Tadeáš Foret, Mirek Pernička, Erik Zimčík, Šimon 
Slavík, Matěj Mléčka, Jakub Hříbek, Ondřej Turčin, Jakub Kunt.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Jan Zábranský

Minulý týden skončila velmi úspěšná volejbalová sezóna pro 
žáky ZŠ Staré Město v krajských volejbalových soutěžích. Mlad-
ší žáci dosáhli po 8 turnajích sezóny na historicky první místo 
v kraji, kdy za sebou nechali družstva extraligového Zlína, Bojko-
vic a Nivnice. Starší žáci po 6 turnajích sezóny obsadili třetí místo 
ve Zlínském kraji. 

Všechny kluky chválíme za pravidelnou docházku na tré-

Významného úspěchu dosáhli  zpěváci ZŠ Staré Město v regionálním kole pěvecké soutěže Za-
zpívej slavíčku. O víkendu ve Veselí nad Moravou naši školu reprezentovali Vašek Klečka a Magda 
Žmolíková. Právě Magdě se podařilo postoupit do národního finále, které se uskuteční ve Valaš-
ském Meziříčí. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Magdě držíme pěsti v národním 
finále.

Mgr. Jan Zábranský

HISTORICKÝ ÚSPĚCH VOLEJBALISTŮ ZŠ STARÉ MĚSTO

NAŠE MAGDA V NÁRODNÍM FINÁLE 
ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU
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Chtělo by se Vám vstávat ve 3:30? Nám se nechtělo, ale při ces-
tě za vítězstvím jsme tuto oběť museli podstoupit. Vyjížděli jsme 
ve 4:28 z vlakového nádraží ve Starém Městě. V Praze nás čekal 
klášter Emauzy, cílové místo naší soutěže. 

Během semifinále ostatních kategorií jsme si opakovali posled-
ní drobnosti, udělali hodně fotek, protože vždycky se někdo tvářil 
divně nebo měl plnou pusu bonbonů, a hlavně jsme se psychicky 
připravili. Poté už začala naše kategorie. Z každého kraje byla vy-
brána nejlepší škola, která zvítězila jak v okresním, tak i v kraj-
ském kole. Rozdělili nás do dvou skupin po sedmi a z každého 
semifinále postoupily dvě nejlepší školy. O postupu nerozhodo-
vala jen správnost odpovědí, ale i rychlost. Přestože jsme většinu 
odpovědí věděli, s rychlostí jsme bojovali. Nakonec se nám správ-
nost odpovědí vyplatila a my skončili na krásném druhém mís-
tě, které znamenalo postup do samotného finále. Všechny čtyři 
finálové týmy měly vyrovnané síly. Nakonec rozhodla poslední 
otázka, kterou jsme bravurně zvládli. Zvítězili jsme a jsme Mistři 
republiky ve finanční gramotnosti. Svým výkonem jsme překva-
pili nejen sebe, ale i paní učitelku, která měla slzy v očích. Za naše 
znalosti jsme si odnesli krásné věcné ceny – 4D puzzle Prahy 
a balíček včelích produktů. Ale soutěží pro nás den ještě nekon-

ZŠ STARÉ MĚSTO OBHÁJILO TITUL MISTŘI REPUBLI-
KY VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI!

čil. Křivolakými 
uličkami Prahy 
jsme se vydali 
do muzea vos-
kových figurín 
Grévin. Samo-
zřejmě jsme se 
s nejznámějšími 
vyfotili. Zpát-
ky domů jsme 
přijeli unave-
ní, zralí přímo 
do postele. Náš 
velký dík pat-
ří paní učitel-
ce Kardosové, 
která nás ne-
jen připravila 
na všechna kola, ale celý den nám byla doprovodem a doufáme, 
že i ona si náš úspěch užila.

Bětka Pleváková 9. D, Barča Šoustková 9. D, Martin Králík 8. C
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Konec března a začátek dubna patřil biologickým olympiá-
dám. Žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město se zúčastnili krajského 
kola, které bylo určeno všem ročníkům. 

Třetí a čtvrtý reprezentovaly v kategorii A Pavla Sasínová 
a Kateřina Friedelová.  O týden později si zasoutěžily i 1. a 2. roč-
níky v kategorii B v zastoupení Evy Jančaříkové a Josefa Juřičky.

Přestože se staroměstští žáci na pomyslnou bednu neprobojo-
vali, prokázali znalosti, za které se rozhodně nemusejí stydět.

Zúčastněným žákům děkujeme a doufáme, že je neúspěch ne-
odradí a budou se o biologii zajímat i nadále.

Autoři: Mgr. Martina Suchánková a Mgr. Vlastimil Šišák
Foto: Mgr. Martina Suchánková

V týdnu od 27. - 31. 3. se třída 4. A účastnila odborné blo-
kové praxe. Pondělního programu se jako první zhostil Ing. Jo-
sef Maňásek z firmy KWS, která se zabývá pěstováním kukuřice. 
V úterý navštívili žáci zemědělskou společnost Zelenka s.r.o., 
která se nachází na farmě Prasklice a patří mezi největší hráče 
na trhu ve výkrmu krůt. Žáci byli seznámeni s chodem firmy 
a s postupem při výkrmu krůt.

Středa patřila společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s., 
která měla pro žáky přichystanou přednášku o postřikovačích 
od firmy HARDI a sklízecích mlátičkách od značky New Ho-
lland. Zajímavé informace podali žákům Ing. Ondřej Mikel a Jiří 
Helinger. V čtvrtek se třída 4. A podívala do provozu Zemědělské 
společnosti KLM s.r.o. Míškovice. Žáci mohli vidět chov prasat 
a výkrm býků.

Poslední den se třída zúčastnila vakcinace mladých kuřic 
ve firmě INTEGRA Žabčice a.s. na farmě Žlutava. Zde pod do-
hledem veterinářů a faremní zootechničky pomáhala při vakci-
naci. Týden přinesl žákům zajímavé poznatky a obohatil je o nové 
zkušenosti.

Autoři: Ing. Zdeněk Pilka, Ing. Ivo Studénka
Foto: Ing. Ivo Studénka

KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
POTRÁPILO VŠECHNY ÚČASTNÍKY

PRAXE ŽÁKŮ SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO



I STROJAŘINA MŮŽE BÝT KREATIVNÍ!

MLADÍ ZEMĚDĚLCI SOUTĚŽILI V UHERSKÉM BRODĚ

Na konci března se konaly dvě celorepublikové soutěže v po-
užití CAD programů, které umožňují pomocí počítače vytvořit 
3D model.

První soutěž se uskutečnila ve dnech 24. a 25. 3. na VUT Brno 
v učebnách Ústavu konstruování. Jedná se o prestižní CAD sou-
těž v dovednostech používání digitálních technologií pro žáky 
2., 3., 4. ročníků středních škol, pro žáky odborných učilišť a pro 
studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Soutěž se ko-
nala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohu-
mila Šimka. Své síly zde přišli poměřit i žáci druhého ročníku 
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město oboru Obráběč 
kovů a oboru Mechanik seřizovač. David Tureček a Matěj Križan 
soutěžili v kategorii 3D žák a v kategorii Prototyping s využitím 
3D tisku. Matěj Križan obsadil v týmu se soutěžícím ze Střední 
průmyslové školy Přerov třetí místo. Navrhli a vytiskli za pomocí 
3D tiskárny model autíčka, které ujelo 80,9 cm s pohonem vytvo-
řeným pomocí gumičky do vlasů.

Druhá soutěž v 3D modelování proběhla 21. 3. na Střední prů-
myslové škole v Hranicích na Moravě pod patronací SolidVision 
Brno za rekordní účasti 22 škol a rekordním počtu 56 účastníků. 

Dne 7. 4. 2017 se v prostorách SOŠ Uherský Brod konala me-
zinárodní odborná soutěž zemědělských oborů Hledáme mladé 
technické talenty 2017. Účastnilo se jí 14 soutěžících ze 7 škol 
České republiky a ze Slovenska. Soutěž byla součástí dne otevře-
ných dveří této školy, během kterého se celá škola snažila předsta-
vit veřejnosti ve všech oborech. Za SOŠ a Gymnázium Staré Měs-
to se akce zúčastnili Martin Bradáč a Petr Stojaspal, žáci třetího 
ročníku. 

Samotná soutěž byla zahájena ředitelem SOŠ Uherský Brod 
Ing. Jiřím Polanským, akci přijeli podpořit také hosté z řad rad-
ních Zlínského kraje a zástupci vedení města. Soutěž byla šitá 
na míru spíše učebním oborům, přesto se žáci oboru Agropodni-
kání SOŠ a Gymnázia Staré Město postavili výzvě.

První část tvořila poznávací soutěž náhradních dílů. V této 
disciplíně měli určitou výhodu učni oboru Opravář zeměděl-
ských strojů, kteří absolvují více hodin odborné praxe než stu-
denti oboru Agropodnikání. Navíc vybrané náhradní díly a části 
mechanizačních prostředků byly použity zejména v osobních 
a nákladních vozidlech, které  nejsou doménou maturitních 
oborů. Druhou část soutěže tvořila jízda zručnosti se soupravou 
traktoru Z5211 a dvounápravového přívěsu. Tady úskalí trati po-

SOŠ a Gymnázium Staré Město reprezentoval žák třetího ročníku 
oboru  Mechanik seřizovač Radim Čáp. Soutěžící dostali za úkol 
vytvořit celkem 6 modelů; na každý z nich byla vymezena časová 
dotace 20 minut. Přestože soutěžící staroměstské školy neobsadil 
vítězné místo, byla již velkým úspěchem účast školy v tomto ce-
lostátním kole. 

Autor: Ing. Helena Jagošová
Foto: Computer Agency o. p. s.
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měrně dobře zvládl Martin Bradáč. Třetí část soutěže spočívala 
ve výrobě jednoduché strojní součásti. Zde bylo obsaženo ruční 
opracování kovů (řezání a pilování), vrtání a řezání závitů s dů-
razem na přesnost a celkové provedení. Také tady se projevila 
větší manuální zručnost učňů. Žáci SOŠ a Gymnázia si odnesli 
7. a 8. místo, což rozhodně neznamená žádnou prohru. 

Autor: Mgr. Radislav Dolina



VZPOMÍNKA

Dne 27. 6. 2017 uplyne 1 rok 
od úmrtí paní Marie Bečicové. 
S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují rodiny Umlau-
tová a Bečicová

Dne 6. 5. 2017 uplynulo 5 let 
od úmrtí pana Stanislava Julíč-
ka. Stále zůstane v našich srdcích. 
Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka s rodinou.

Dne 31. 5. 2017 uplyne už 20 let 
od doby, kdy nás opustil pan Vác-
lav Řimák, obětavý a milující man-
žel a tatínek. S láskou vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 5. 6. 2017 by se dožil 70 let 
pan Bernard Tomeček. Vzpomíná 
družka Ludmila Hegerová.

Dne 24. června uplyne 1 rok 
od úmrtí naší milované dcery Petry 
Venhudové roz. Ondrové. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují rodiče Jan a Marie Ondrovi 
a sestra Pavlína s rodinou.

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

Sobota 10. června
ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII. 
Jiří Suchý - Jiří Šlitr
Divadlo Silesia Ostrava
Začátek 19.00 hod., vstupné 95,- Kč 

Neděle 11. června
GALERIE KLUBKO
Začátek 16.00 hod.

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

Čtvrtek 1. – neděle 4. června
DNY SLOVANSKÉ KULTURY
www.dny-slovanske-kultury.cz

Sobota 3. června
DĚTSKÁ FOLKLOROLYMPIÁDA
Náměstí Velké Moravy, začátek 14.00 hod.

Pátek 9. června
DEN PRO PŘÍRODU
XIV. Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy 
Náměstí Velké Moravy

Neděle 25. června
HURÁ, PRÁZDNINY!
Náměstí Velké Moravy

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

Dobrý den,
Hledáme pro klienty nemovitosti ke koupi, nabízíme 
vstřícné, slušné jednání na úrovni.
Jsme malá realitní kancelář s osobním přístupem, každý 
realitní obchod by měl podle nás skončit spokojeností 
všech zúčastněných stran. Právní servis v případě kompli-
kací zajištěn. 
Kontaktovat nás můžete na čísle: 737 387 568
nebo e-mailu: vlastimilott@email.cz
Těšíme se na případnou spolupráci

S přátelským pozdravem, Vlastmil Ott,
RK ALCANTARA CZ
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RASTISLAVOVA ČARODĚJNICE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HOTELU SYNOT


