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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vážení spoluobčané,
končící zimní sezóna nám nadělila jed-

nu z největších sněhových nadílek za po-
slední roky. Zejména v prvním únorovém 
týdnu napadlo na území Starého Města více 
jak 35 cm sněhu. 

Velmi rád bych Vám, spoluobčanům, 
tímto poděkoval za pomoc při odklízení 
sněhu, udržování chodníků v bezpečném 
stavu, a to i přes skutečnost, že toto nebyla 
dle zákona vaše povinnost.

V roce 2009 byla přijata legislativa, která 
ukládá obcím zabezpečit v zimním období 
odstraňování závad ve schůdnosti chod-
níků, místních komunikací a průjezdních 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Prvním staroměstským 
občanem letošního roku se 
stala 3. ledna 2017 Terezka 
Neugebauerová. Terezka vá-
žila po porodu 4100g a mě-
řila 54 cm. Novopečeným 
rodičům, mamince Mar-
kétě a tatínkovi Zdeňkovi, 
a staršímu bráškovi Petrovi 
byli popřát zástupci města, 
starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Martin Zábranský 
a matrikářka Jana Budařová, 
kteří rodičům předali kromě 
drobných darů také finanční 
hotovost.

Terezce přejeme hodně 
štěstí a zdraví.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ STAROMĚSTSKÉ DÍTĚ ROKU 2017

úseků silnic.  
Mé poděkování patří i společnosti Služ-

by SM, která díky své nasazené technice 
a obětavosti zaměstnanců zvládla velmi 
dobře kalamitní situaci. 

Svým přístupem a nasazením jste po-
mohli zabránit zcela jistě mnohým zlo-
meninám a úrazům, zejména starších  
spoluobčanů, kterým by chůze po sněhu 
mohla způsobit těžkosti.

Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji 
a přeji vše dobré.

Josef Bazala, starosta
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První ročník setkání podnikatelů působících ve Starém Městě 
hostil Jezuitský sklep v úterý 28. února 2017. Pozvání na premié-
rový ročník obdržely z radnice na čtyři desítky majitelů a ředitelů 
firem, kteří mají své firmy na území Starého Města a zároveň za-
městnávají více než deset zaměstnanců. Podobné setkání podnika-
telů plánuje podle starosty Josefa Bazaly vedení městského úřadu 
uskutečňovat pravidelně každý rok. „Tím, že se jednalo o první 
ročník, jsme chtěli především zjistit, jak by se na podobná setkání 
podnikatelé tvářili a zda by jej vůbec přivítali. Je pravda, že jsme 
očekávali větší zájem o účast z řad firem, ale na druhou stranu ro-
zumíme, že se jedná o první ročník,“ uvedl starosta Josef Bazala. 

Součástí pozvánky byl také dotazník, který oslovení podnikate-
lé a ředitelé mohli vyplnit. Vedení obce zajímalo především, jak je 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM STAROMĚSTSKÉHO PLESU 
V sobotu dne 21. 1. 2017 se 

uskutečnil v pořadí XX. Staro-
městský ples. Organizátoři plesu 
děkují všem sponzorům za pod-
poru této významné společenské 
události. Jmenovitě:

Altech
APM 
ARAVER
Autoservis Králík
BAZ Company s.ro.
Best Drive
BOBÍK
CM Bálešáci
CM Harafica
COLORLAK a.s.
Dobrý den s kurýrem 
Drogerie Hrabinec
GG Archico
Hamé Babice
Hospůdka Na Lapači
CHILLI PIERCING
Ing. Petr Seménka
Ing. Václav Talák
INTERIER GROUP, s.r.o. Staré 
Město
IRON MOTO
JAFFA
Jarošovský pivovar
JASS UNI

Jazyková škola Samec
Juvacyklo
Kamenosochařství Petržel Staněk
Keramika Blaha 
Květin Markéta Nevrlová
Květiny Hučíkovi
Květiny Klofáčová
MADIS
Mikulík projekty Uh. Hradiště
MOKATE
Moto sport
MUDr. Pelechová
Myslivecké sdružení Lípa 
Napajedelské stavby
Nina Espresso
Obec Kostelany nad Moravou 
Obec Nedakonice
OPZ Pavlacký
P. Miroslav Suchomel
PaPP
Pohřební služba Staré Město
Potraviny Altéře
skupina SORY
Potraviny Hráčková
Potraviny Marie Kouřimová
PRASPO
Prodejna T mobile TKM Systems  
PROMONT
Radmil Schneider 
RayService
Rec Group

město vnímáno z pohledu soukromé sféry, zda by mohlo některé 
činnosti zlepšit nebo co podnikatele v současnosti nejvíce trápí. 
Z výsledku vyplynulo, že největší problém mají staroměstské firmy, 
stejně jako ve zbytku republiky, především s pracovní silou, které je 
nedostatek. „Snažili jsme se získat nejen z dotazníku, ale i z diskuze 
s podnikateli informace, jak by jim mohlo město pomoci s nábo-
rem, nebo zajištěním pracovníků například z odborných škol. Ně-
jaké nápady z toho večera vzešly a budeme se je snažit propracovat 
a aplikovat do praxe tak, abychom pokud možno podnikatelům 
s hledáním zaměstnanců pomohli,“ dodal místostarosta Martin 
Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

Restaurace Na Špici
Rybáři Staré Město 
Rybářské centrum P. Jestřabík
Rybářské potřeby Dovrtěl
Salon Sandra
SDH Staré Město
Security technologi
Senza sport
SKC
Služby s.r.o. Staré Město
Spolek přátel slivovice
Spolek přátel vína
Stanislav Číhal
Stavebniny Kodrla    
Strabag a.s.    
Strytet
Školní hospodářství
TOPOS nábytek
TRADIX
TWEET
Vinařství U Kapličky
Víno Skucius
Víno Štěrba
Vodohospodářské stavby Javor-
ník 
VTP Pelka
W móda
Zahrádkářské služby Staré Město 
Zdravá výživa Staré Město
ZEVOS a.s. Uherské Hradiště
Železářství Jegla

Hlavní sponzoři plesu:

Rybárik s.r.o., Buchlovice
Vodohospodářské stavby
Javorník-CS s.r.o.
STAVAKTIV, s r.o.
Ing. Lubomír Hučík
Odpady-Třídění-Recykla-
ce a.s. Uherské Hradiště
STAMOS Uh. Hradiště, 
spol. s r.o.
PaPP, spol. s r.o., 
Uh. Hradiště
SVS-CORRECT, spol. s r.o.,
Bílovice
ČSAD Uh. Hradiště a.s.
R.K.Servis spol. s r.o.
Uherské Hradiště
C.S.O. spol. s r.o.,
Staré Město
Město Staré Město



Novinku připravilo Město Staré Město v systému zařazování 
dětí do jednotlivých předškolních zařízení. Dosavadní praxe byla 
taková, že rodiče si mohli vybrat, do které ze tří školek na území 
Starého Města své dítě dají. S účinností od následujícího školního 
roku je ale připravena novelizace rozdělného klíče. Každé dítě by 
mělo navštěvovat školku, která je pro něj spádová dle místa byd-
liště. „Změna není nápadem někoho z radnice. Byla přijata novela  
školského  zákona, která nám ukládá, že města, jež mají více než 
jednu mateřskou školu, které spravují, musí mít přijatou obecně 
závaznou vyhlášku, která jasně stanoví, které ulice patří spádovos-
tí do dané mateřské školy. Vytvořené spádové obvody ve Starém 
Městě zahrnují ulice a čtvrti města tak, aby děti měly do své ma-
teřské školy co nejblíže a naplnění budoucích tříd v jednotlivých 
ročnících všech tří mateřských škol  bylo přibližně rovnoměrné.“ 
objasnil důvod změny místostarosta Martin Zábranský, který je 
na městském úřadě zodpovědný za školství.

Zároveň ale dodává, že vše bude o domluvě s konkrétní ředi-
telkou školky. „Pokud například bude mít dítě sourozence v jiné 
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NOVINKA V ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ
DO JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

školce, než kam by měla nově spadat, budou se snažit děti ponechat 
při sobě,“ dodal na závěr.

Text: Aleš Korvas

1.  Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město
ulice: Amálie Škráškové, Bratří Mrštíků, Brněnská, Erbenova, Finská 

čtvrť, Janáčkova, Karolíny Světlé, Klicperova, Komenského, Kopánky, 
Kosmova, Krátká, Mahenova, Máchova, Na Vyhlídce, Nádražní, Ne-
rudova, Nová čtvrť, Sadová, Seifertova, Severní, Sochorcova, Spojovací, 
Svatopluka Čecha, Škroupova, Tovární, Tyršova, U Školky

2. Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město  
ulice: Alšova, Altéře, Gorazdova, Jalubská, Jezuitská, Konstantinova, 

Metodějova, Mojmírova, Na Hradbách, Na Valech, Nad Hřištěm, nám. 

ZÁPIS dětí do mateřských škol
ve Starém Městě

zřízených městem Staré Město:
- MŠ RASTISLAVOVA („BERUŠKOVÁ“) 
- MŠ KOMENSKÉHO („MOTÝLKOVÁ“)
- MŠ ZA RADNICÍ (KŘESŤANSKÁ) vyhlašuje zápis dětí 

do mateřské školy, které nastoupí od 1. 9. 2017

Zápis dětí se uskuteční dne 2. května 2017
ve všech mateřských školách.

Žádosti o přijetí si můžete vyzvednout
v jednotlivých mateřských školách.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
jsou k dispozici v mateřských školách.

 Provoz mateřských škol v době 
července a srpna 2017.

Školské obvody spádových mateřských škol zřízených Městem Staré Město se stanovují takto: 

Velké Moravy, Obilní čtvrť, Palánek, Rastislavova, Salašská, Slavomíro-
va, Sportovní, Stojanova, Svatoplukova,  U Potoka, U Sklépka, Úprkova, 
V Zahradě, Velehradská, Velkomoravská, Viléma Hrubého,  Za Mlý-
nem, Za Školou,  Zelnitiusova

3. Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město
ulice: Hradišťská, Huštěnovská, Klukova,  Luční čtvrť, Michalská, 

Moravní nábřeží, Na Výsluní, nám. Hrdinů, Pod Cukrovarem, Sées, 
Svatovítská, Tönisvorst, Trávník, Východní, Za Kostelíkem, Za Radnicí, 
Za Špicí, Zerzavice

 Provoz mateřských škol v době července a srpna 2017. 

Ředitelky těchto MŠ se dne 20.2. 2017 dohodly ve spolupráci se zřizovatelem na možnostech a 
podmínkách předškolního vzdělávání dětí svých MŠ v jiných MŠ ve Starém Městě po dobu omezení 
nebo přerušení provozu v době prázdnin, v červenci a srpnu 2017. Informace o tomto přerušení 
zveřejní ředitelky MŠ nejméně dva měsíce předem. 

V červenci a srpnu 2017 budou v provozu následující mateřské školy ve Starém Městě: 
2017  MŠ Rastislavova  MŠ Komenského MŠ Za Radnicí 
3.7.- 7.7. 3 otevřena otevřena otevřena 
10.7.-14.7. 5 otevřena uzavřena uzavřena 
17.-21.7. 5 otevřena  uzavřena  uzavřena  
24.-28.7. 5 uzavřena  otevřena uzavřena 
31.7.-4.8. 1+4 uzavřena otevřena uzavřena  
7.-11.8. 5 uzavřena uzavřena otevřena 
14.-18.8. 5 uzavřena uzavřena  otevřena 
21.-25.8. 5 otevřena otevřena otevřena 
28.-31.8. 4 otevřena otevřena otevřena 

Zájemci o prázdninový provoz podají písemnou Žádost ředitelce MŠ, kam chtějí v době prázdnin 
umístit své dítě do 31. 5. 2017. 

 Ředitelky MŠ ve Starém Městě na základě dohody mezi MŠ těmto dětem umožní pobyt ve své MŠ o 
prázdninách jen v případě volné kapacity MŠ a dodržení kritérií pro přijetí dětí do MŠ. Výši úplaty 
v době přerušení provozu stanoví ředitelky ve svých MŠ a zveřejní dva měsíce předem. 

Dodatečná změna z provozních důvodů vyhrazena. 

Ředitelky MŠ: 
Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ Rastislavova, Staré Město 

Dagmar Mazůrková, ředitelka MŠ Komenského, Staré Město 

Mgr. Vítězslava Černá, ředitelka MŠ Křesťanské, Staré Město 



nejen vyznavači tradiční plesové hudby, ale i milovníci folkló-
ru. Další perličkou  v programu, kterou diváci ocenili vydatným 
aplausem, bylo dramatické vystoupení ochotnického divadelního 
spolku z Komně se svou parodií na zabíjačku.

Chybět nemohla ani standardně bohatá tombola a skvěle záso-
bený bar. Milým zážitkem byla virtuální výstava fotografií staro-
městského rodáka pana Antonína Vlka.

Ples pro radost se protáhl až do brzkých ranních hodin, kdy 
odcházeli poslední plesoví návštěvníci.

Text a  foto: Aleš Korvas
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Již 23. ročník Plesu pro radost, pořádaný Potravinami Hráčko-
vá, přinesl pro návštěvníky opět příjemný program i překvapení. 
Ihned po úvodním slovu majitelky, paní Marie Hráčkové, které 
přednesla tradičně ve společnosti své vnučky Barušky, následoval 
úryvek z divadelního představení  Limonádový Joe v podání pro-
tagonistů Hoffmanova divadla.

Téměř všechna připravená místa byla vyprodána a návštěvníci 
plesu rozhodně nemuseli svého příchodu litovat. O hudbu k tanci 
se postarala již tradičně slovenská skupina Herbalia Band, která 
se střídala s cimbálovou muzikou Harafica. Na své si tak přišli 

PLES PRO RADOST NABÍDL I DIVADELNÍ VSTUPY

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
 Dne 13. 4. 2017 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku 

základní školy.
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2010 až 31. 8. 2011 a bude 

probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, 
od 8.00 do 16.00 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro 
školní rok 2016/2017 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci led-
nu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Dě-
kujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
- žádost
- občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
- rodný list dítěte  
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, 
budou potřebovat:

1) Doporučení příslušného školského poradenského zaříze-
ní (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení nej-
později 25. 5. 2017

2) Doporučení odborného lékaře 

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, naro-
zené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010. Žádost o přijetí u těchto dětí 
musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologic-
ké poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vy-
zvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz - 
v sekci dokumenty ke stažení, pro zákonné zástupce.

Ve středu 5. dubna v 15.00 hodin nebo v 16.00 hodin se mů-
žete zúčastnit prohlídky obou budov I. stupně na náměstí Hr-
dinů 715 a 1000. 

Srdečně Vás zveme
Josef Jurnykl
ředitel školy
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U S N E S E N Í
z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 06.03.2017 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í
z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 08.02.2017

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí

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

K bodu 5) přehled hospodaření společ-
nosti Školní hospodářství, s. r. o. za období 
2011   – 2016.

K bodu 8) informace o přípravě prode-
je stavebních pozemků ul. Velehradská I. 
etapa, ve   Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

II. schválilo

K bodu 3) rozpočtové opatření č. 1/2017:
- zvýšení příjmů ze 126 880 000 Kč 
na 127 200 000 Kč.
- zvýšení výdajů ze 165 410 000 Kč 
na 165 454 000 Kč.
- změna financování ze 38 530 000 Kč 
na 38 254 000 Kč.

K bodu 4) Smlouvy o zápůjčce z FRB v cel-
kové výši 604.000 Kč dle platných Pravidel     
pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení těmto    žadatelům:
1. Jana Horehleďová, Staré Město, Huště-
novská 252
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huš-
těnovská 252
 Jištění: zástava nemovitosti
 Číslo smlouvy o zápůjčce: 458/2017
 Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB :

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu části nebytového pro-
storu – skladu na pozemku p. č. st. 1537 o  vý-
měře 116 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, panu 
Jaromíru Gregorovi, Kostelany nad Moravou 
291, IČ: 40443337,  výpovědí s tříměsíční vý-
povědní lhůtou.   

1.2 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 263/1 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
cca  320 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za  
účelem zemědělského obhospodařování – za-

 Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 
150.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let  

 2. PaedDr. Stanislav Horehleď, Staré Měs-
to, Velkomoravská 548
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Vel-
komoravská 548
 Jištění: 2 ručitelé
 Číslo smlouvy o zápůjčce: 459/2017
 Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB :
 Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 
199.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let 

3. Petra Jara, Staré Město, Zelnitiusova 1451
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Zel-
nitiusova 1451
 Jištění: 2 ručitelé
 Číslo smlouvy o zápůjčce: 460/2017
 Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB :
 Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 105.000 Kč, 
úrok 0,5 % p.a., splatnost 3  roky

4. Stanislav a Milena Sýkorovi, Uherské 
Hradiště, V Teničkách 621
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, K. 
Světlé 1146
 Jištění: 2 ručitelé
 Číslo smlouvy o zápůjčce: 461/2017
 Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB :
 Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 150.000 Kč 
, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let 

K bodu 6) Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Staré Město č. 1/2017, kterou se stanoví   
školské obvody Mateřských škol zřízených 
městem Staré Město.

hrady.  

1.3 pronájem 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,  
panu Rostislavu Roubínkovi, bytem Staré 
Město, Velehradská 1468, na dobu  neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné 
ve výši 770 Kč/rok (35 Kč/m2 a  rok) + pří-
slušná DPH, za účelem garáže pro osobní au-
tomobil.

1.4 změnu předmětu nájmu u smlouvy o ná-
jmu ze dne 07.05.2014 uzavřené mezi  městem 
Staré Město, jako pronajímatelem a  Řím-
skokatolickou farností, Staré Město,  náměstí 

K bodu 7)  
7.2 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6080/31 orná půda o výměře 414 m² 
v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společ-
nosti REC Group s. r. o., Staré Město, Br-
něnská 1372, IČ 25548034, za cenu 150 Kč/
m² + příslušná DPH, za účelem plánované 
výstavby cyklostezky – ulice Kostelanská 
ve Starém Městě.

III. zrušilo

K bodu 7)
7.1 převod majetku – výkup částí pozemků 
• p. č. 6080/15 orná půda
• p. č. 6080/16 orná půda
• p. č. 6080/17 orná půda
• p. č. 6080/18 orná půda
• p. č. 6080/19 orná půda
 o celkové výměře cca 500 m², vše v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k.  ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od společnosti OTR 
Recycling s. r. o., Staré  Město, Kostelanská 
2128, IČ 28335830, za cenu 150 Kč/m² + 
příslušná  DPH,  za účelem plánované vý-
stavby cyklostezky – ulice Kostelanská ve  
Starém Městě, který byl schválen na 12. za-
sedání zastupitelstva města dne  26.09.2016 
pod bodem II/6.7, z důvodu změny vlastní-
ka pozemků.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

Hrdinů 8, IČ 46257934, jako nájemcem, pro-
nájem pozemku p. č. 4560/112  ostat. plocha/
zeleň o výměře 915 m2 v lokalitě náměstí Vel-
ké Moravy ve Starém  Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od 01.01.2017, na dobu neur-
čitou  s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1,00 Kč/m2 a rok. 

1.6 uzavření Smlouvy o podmínkách napo-
jení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní mezi městem Staré Město,  náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (inves-
tor) a společností GasNet, s. r.  o., Ústí nad La-
bem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567 (pro-
vozovatel distribuční  soustavy nebo budoucí 
nájemce) na nájem plynárenského zařízení: 



Zprávy z radnice STAROMĚSTSKÉ NOVINY

8

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 délce 
96 m ve Starém Městě, k. ú. Staré  Město u Uh. 
Hradiště.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti  
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíš-
ská 940/96, IČ 27295567, zastoupená  společ-
ností GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1, IČ 27935311,  na právo 
umístění stavby plynárenského zařízení: blo-
kové regulační zařízení  s názvem „Reko BRZ 
Uherské Hradiště – Rybárny č. stavby 56700“ 
na pozemcích p.  č. 7222 ostat. plocha/jiná 
plocha a p. č. 4502/56 ostat. plocha/zeleň, vše 
ve vlastnictví  města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.  

1.8 záměr na zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti CENTECH, 
s.  r. o., Staré Město, Velehradská 1433, IČ 
28357892, na právo umístění přípojky  vo-
dovodu a vodoměrné šachty na pozemcích 
p. č. 6053/95, 6053/94 a 6053/93  v lokalitě 
u horní drůbežárny, které jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré  Město u Uh. 
Hradiště, v rámci stavby rekonstrukce haly 
na pozemku p. č. st. 1852/1  ve vlastnictví spo-
lečnosti CENTECH, s. r. o.   

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve  pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se síd-
lem České Budějovice, F. A.  Gerstnera 2151/6, 
IČ: 280 85 400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s.  r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, 
na právo  umístění stavby „St. Město, Vele-
hradská, 18 RD, Město, kab. NN (vedení NN 
– 519  m, pilíř – 10 ks) na pozemcích p. č. st. 
1845/6, 2561/3, st. 2478, 2561/2 a st. 1371 ve  
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  
č. V 67/04/2017 o provozování vodovodu pro  
veřejnou potřebu, mezi městem Staré Město 
(vlastník) a Slovácké vodárny a  kanalizace, 
a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 
49453866 (provozovatel).

1.11 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
č. K 67/01/2016 o provozování kanalizace pro  
veřejnou potřebu, mezi městem Staré Město 
(vlastník) a Slovácké vodárny a  kanalizace, 
a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 
49453866 (provozovatel).

1.12 odvádění srážkových vod do soustavy 
melioračních kanálů v lokalitě Louky ve  Sta-
rém Městě, k. ú. Staré město u Uh. Hradiště, 
které jsou v majetku města Staré  Město, z are-
álu společnosti AUTO UHERSKÉ HRADI-
ŠTĚ, spol. s r.o., Staré Město,  Huštěnovská 
2003, IČ 00549011, s účinností od 01.03.2017 

na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 mě-
síce a úhradou za služby ve výši 600,00 Kč/rok 
+ příslušná  DPH.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na  akci  
„Zpevněné plochy a ČS kanalizace u MŠ 
a ZUŠ Staré Město“.

2.2 projektovou dokumentaci na akci „Zdra-
votní středisko č. p. 1857 ve Starém  Městě“ 
a vzala na vědomí navrhovaný postup výstav-
by při realizaci stavby. 

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci  „Sta-
vební úpravy zdravotního střediska č. p. 1857 
ve Starém Městě“.

2.4 projektovou dokumentaci na akci „Revi-
talizace ulice Svatovítské, Staré  Město“. 

2.5 projektovou dokumentaci pro realizaci 
stavby na akci „VO Staré Město, U  koupaliště“. 

2.6 projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a projektovou dokumentaci  interié-
ru (vybavení učeben) na akci „Půdní vestavba 
ZŠ č. p. 1000 – zřízení  učeben“.

2.7 podání žádosti o dotaci na projekt „Půd-
ní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení  učeben“ 
v rámci Integrovaného operačního programu, 
47. výzva –  Infrastruktura základních škol 
(SVL). 

2.8 projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a projektovou dokumentaci  interi-
éru (vybavení učeben) na akci „Modernizace 
učeben II. stupně ZŠ“.

2.9 podání žádosti o dotaci na projekt „Mo-
dernizace učeben II. stupně ZŠ“ v rámci  In-
tegrovaného operačního programu, 47. výzva 
– Infrastruktura  základních škol  (SVL).

2.11 projektovou dokumentaci – studii „Za-
hrada MŠ křesťanská Staré Město“.

3.3 finanční dary přísedícím u Okresního 
soudu v Uherském  Hradišti za rok 2016 dle  
zápisu.

3.4 výsledek výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky „Nákup  
služebního osobního automobilu pro Městský 
úřad Staré Město“. Vybraný dodavatel  ARA-
VER CZ, s. r. o., Vlčnov 556, IČ 60713224, 
s nabídkovou cenou 677 564 Kč bez  DPH, 
819 830 Kč vč. DPH a celkovou výší leasingu 
895 602,88 Kč.

uzavření smlouvy o prodeji motorového vozi-
dla na dodávky „Nákup služebního osobního 
automobilu pro Městský úřad Staré Město“ 
s dodavatelem ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov 
556, IČ 60713224.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit 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, paní Vendule Válkové, bytem Staré 
Město, Na Valech 1906, za cenu  600 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů  k užívanému pozemku.

1.13 zrušit výkup částí pozemků 
• p. č. 6080/15 orná půda  
• p. č. 6080/16 orná půda   
• p. č. 6080/17 orná půda 
• p. č. 6080/18 orná půda  
• p. č. 6080/19 orná půda   
o celkové výměře cca 500 m2, vše v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od společnosti OTR Re-
cycling s.r.o., Staré Město, Kostelanská 2128, 
IČ 28335830, za cenu 150 Kč/m2 + příslušná 
DPH, za účelem plánované výstavby cyklo-
stezky – ulice Kostelanská ve Starém Městě, 
který byl schválen 12. zasedání zastupitelstva 
města dne 26.09.2016 pod bodem II./6.7, z dů-
vodu změny vlastníka pozemků.

schválit výkup částí pozemků 
• p. č. 6080/15 orná půda  
• p. č. 6080/16 orná půda   
• p. č. 6080/17 orná půda 
• p. č. 6080/18 orná půda  
• p. č. 6080/19 orná půda   
o celkové výměře cca 500 m2, vše v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, (dle nově vypracovaného 
GP pozemek p. č. 6080/31 orná půda o výmě-
ře 414 m2) od společnosti REC Group s.r.o., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ 25548034, 
za cenu 150 Kč/m2 + příslušná DPH, za úče-
lem plánované výstavby cyklostezky – ulice 
Kostelanská ve Starém Městě. 

5.2 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB  v cel-
kové výši 604.000,- Kč dle platných Pravidel  
pro tvorbu, čerpání a použití  prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení těmto žadatelům:

1. Jana Horehleďová, Staré Město, Huštěnov-
ská 252
Pro nemovitost:  RD ve Starém Městě, Huště-
novská 252
Jištění:   zástava nemovitosti
Číslo smlouvy o zápůjčce: 458/2017
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB:
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 150.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let  

2. PaedDr. Stanislav Horehleď, Staré Město, 
Velkomoravská 548
Pro nemovitost:  RD ve Starém Městě, Velko-
moravská 548
Jištění:   2 ručitelé
Číslo smlouvy o zápůjčce: 459/2017
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Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB:
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 199.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let 

3. Petra Jara, Staré Město, Zelnitiusova 1451
Pro nemovitost:  RD ve Starém Městě, Zelniti-
usova 1451
Jištění:   2 ručitelé
Číslo smlouvy o zápůjčce: 460/2017
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB:
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 105.000 Kč, 
úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky

4. Stanislav a Milena Sýkorovi, Uherské Hra-
diště, V Teničkách 621
Pro nemovitost:  RD ve Starém Městě, K. Svět-
lé 1146
Jištění:   2 ručitelé
Číslo smlouvy o zápůjčce: 461/2017
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení 
žádostí o zápůjčky z FRB:
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 150.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let 

III. souhlasí

2.10 s přemístěním sousoší sv. Jana Nepo-
muckého v rámci projektu  „Revitalizace ulice  
Hradišťská Staré Město – sever“. 

3.1 s partnerstvím města Staré Město na akci 
Cyrilometodějské putování Slováckem,  které 
je plánováno na 20.5.2017.
3.2 se zřízením sídla spolku Autoklub Staré 
Město v AČR na  adrese Městského úřadu  
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město.

3.5 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2017 
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

5.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím peněžního daru 
ve výši 10.000,- Kč pro příspěvkovou organi-
zaci Mateřská škola, Komenského 1721, Staré 
Město, IČ: 75022532, od pana Petra Obdržál-
ka, bytem Trávník 2103, 686 03 Staré Město. 
Finanční dar bude použit na pokrytí části  
nákladů spojených s cestováním dětí mateřské 
školy na předplavecký výcvik, který se usku-
teční ve II. pololetí školního roku 2016 – 2017.

IV. nesouhlasí

2.10 s podáním žádosti o dotaci pro rok 2017 
na akci „Restaurování sousoší sv. Jana Nepo-
muckého“ v rámci programu Ministerstva 
kultury Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
V. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na  akci 
„Zpevněné plochy a ČS kanalizace u MŠ 
a ZUŠ Staré Město“ tyto dodavatele:  JASS-
-UNI, s.r.o., Jalubí č.p. 288, PSČ 687 05, IČ: 
60743638, DIČ: CZ60743638,  TRADIX REA-
LIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré 
Město, IČ: 29188253,  DIČ: CZ29188253, SVS 
- CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č.p. 513, PSČ 
687 12, IČ:  25513141, DIČ:  CZ25513141, 
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.,  Ota-
karova  108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
46346171, DIČ: CZ46346171, STAVAKTIV  
s.r.o.,  Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ: 
26302497, DIČ: CZ26302497.

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na  akci „Sta-
vební úpravy zdravotního střediska č. p. 1857 
ve Starém Městě“ tyto  dodavatele: LÁTAL, 
s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 
47901292,  DIČ:  CZ47901292, STAVAKTIV 
s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ:  
26302497, DIČ: CZ26302497, PaPP, spol. s r. 
o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské  Hradiště, 
IČ: 00207608, DIČ: CZ00207608, STAMOS 
Uherské Hradiště, spol. s  r.o., Otakarova 108, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: 
CZ46346171,  KODRLA s.r.o., Huštěnovi-
ce 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: 
CZ25547453.

VI. stanovila

3.3 finanční dar přísedícím u Okresního 
soudu v Uherském Hradišti od roku 2017 na  
500 Kč za účast na jednom zasedání.

5.1 poradní skupinu pro schvalování účet-
ních závěrek  příspěvkových organizací za rok  
2016 a zároveň vyhodnocení podkladů k účet-
ní závěrce a sdělení svého  stanoviska zastupi-
telstvu města ve vztahu ke schvalované účetní 
závěrce  města Staré Město za rok 2016. Porad-
ní skupina je ustanovena v tomto složení:
-  Mgr. Martin Zábranský
-  Ing. Lenka Pleváková
-  Ing. Zdislava Zvardoňová

VII. vzala na vědomí

2.7 finanční spoluúčast města na projektu 
„Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení  uče-
ben“ v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu, 47. výzva – Infrastruktura  základních 
škol (SVL) ve výši nejméně 2 898 106,30 Kč.

2.9 finanční spoluúčast města na projektu 
„Modernizace učeben II. stupně ZŠ“ v rámci  
Integrovaného operačního programu, 47. vý-
zva – Infrastruktura  základních škol  (SVL) 
ve výši nejméně 3 372 736,60 Kč.

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

5.3 rozbor hospodaření společnosti Školní 
hospodářství, s.r.o. za období 2011 - 2016.

6.1 zprávu o činnosti Městské knihovny Staré 
Město za rok 2016.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 263/1 ostat. plocha/jiná plocha o  vý-
měře cca 320 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, 
za účelem zemědělského obhospodařování – 
zahrady, na úředních  deskách.
T: ihned

1.7 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: blo-
kové regulační zařízení s názvem „Reko BRZ 
Uherské Hradiště – Rybárny č. stavby 56700“ 
na pozemcích p. č. 7222 ostat. plocha/jiná 
plocha a p. č. 4502/56 ostat. plocha/zeleň, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na zřízení úplatného 
věcného břemene ve prospěch společnosti 
CENTECH, s. r. o., Staré Město, Velehradská 
1433, IČ 28357892, na právo umístění přípoj-
ky vodovodu a vodoměrné šachty na pozem-
cích p. č. 6053/95, 6053/94 a 6053/93 v lokalitě 
u horní drůbežárny, které jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, v rámci stavby rekonstrukce haly 
na pozemku p. č. st. 1852/1 ve vlastnictví spo-
lečnosti CENTECH, s. r. o., na úředních des-
kách. 
T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 257 33 591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Velehradská, 18 RD, Město, kab. NN 
(vedení NN – 519 m, pilíř – 10 ks) na pozem-
cích p. č. st. 1845/6, 2561/3, st. 2478, 2561/2 
a st. 1371 ve vlastnictví města Staré Město, v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 47. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15.02.2017

U S N E S E N Í
z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 01.03.2017

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce „Snížení energetické  náročnosti DPS 
Staré  Město č. p. 1707, ul. Velehradská, Sta-
ré Město“ s dodavatelem STAMOS Uherské  
Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 46346171 v  souladu  
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

II. rozhodla

2.1 o vyloučení účastníků výběrového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební  práce „Snížení energetické ná-

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

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

1.3 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2 v lo-
kalitě ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem rozšíření zahrady u rodinného domu, 
za cenu dle znaleckého posudku.

1.5 uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. 
o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 
27295567, zastoupená společností GridServi-
ces, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, 
IČ 27935311, na právo umístění stavby plyná-
renského zařízení: blokové regulační zařízení 
s názvem „Reko BRZ Uherské Hradiště – Ry-
bárny č. stavby 56700“ na pozemcích p. č. 7222 
ostat. plocha/jiná plocha a p. č. 4502/56 ostat. 
plocha/zeleň, vše ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav plynárenského zaří-
zení spočívající v umístění nízkotlakého plyno-
vodu a právu strpění uložení zámkové dlažby 
– okapový a přístupový chodník k blokovému 
regulačnímu zařízení.

ročnosti DPS Staré Město č. p. 1707, ul. Ve-
lehradská,  Staré Město“:

Účastník výběrového řízení – nabídka 
č. 5 LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 
Staré  Město, IČ: 47901292 z důvodu ne-
splnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací  dokumentaci - v nabídce není 
doložen popis realizace předmětu zakázky, 
ze kterého  bude patrno, že je dodavatelem 
dodržena v zadávacích podmínkách uve-
dená  specifikace požadavků na předmět 
plnění dle Přílohy č. 4 Technické parametry 
zadávací  dokumentace.

Účastník výběrového řízení – nabíd-
ka č. 8 HV stavby a práce s.r.o. Na Poříčí 
1625/3,  664 51 Šlapanice, IČ: 04395255 
z důvodů neprokázání splnění technických  

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16 b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších no-
vel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok.

1.6 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti CENTECH, s. r. o., 
Staré Město, Velehradská 1433, IČ 28357892, 
na právo umístění přípojky vodovodu a vo-
doměrné šachty na pozemcích p. č. 6053/95, 
6053/94 a 6053/93 v lokalitě u horní drůbežár-
ny, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby 
rekonstrukce haly na pozemku p. č. st. 1852/1 
ve vlastnictví společnosti CENTECH, s. r. o. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav přípojky vodovodu 
k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16 b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších no-
vel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.7 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, 

kvalifikačních předpokladů, nezdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve vzta-
hu k  předmětu veřejné zakázky a nepo-
skytnutí součinnosti z účasti ve výběrovém 
řízení.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Snížení  energetické náročnosti 
DPS  Staré Město č. p. 1707, ul. Velehrad-
ská, Staré Město“ - veřejná zakázka ma-
lého  rozsahu na stavební práce. Vybraný 
dodavatel STAMOS  Uherské Hradiště, 
spol. s r.o.,  Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 46346171 s nabídkovou ce-
nou 2 480 646  Kč bez DPH, 2 852 743 Kč 
vč. DPH.

Josef Bazala Ing. Kamil Psotka
starosta člen Rady města

s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Velehradská, 18 RD, Město, 
kab. NN (vedení NN – 519 m, pilíř – 10 ks) 
na pozemcích p. č. st. 1845/6, 2561/3, st. 2478, 
2561/2 a st. 1371 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelu NN (vedení kabelu NN 
– 519 m, pilíř – 10 ks). 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 
platí částka 20 Kč/m2 a rok.  

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

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„VO Staré Město, U koupaliště“ s dodavatelem 
SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 60731176 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

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

5.2 účetní závěrky za rok 2016 v souladu 
s vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování  
účetní závěrky a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování  účetních závě-
rek některých vybraných účetních jednotek, 
těmto zřízeným  příspěvkovým organizacím:
 - Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ: 75022567
 - Mateřská škola Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, IČ:  75022532
 - Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, IČ:  75022541
 - Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
   IČ:75022559
 - Středisko volného času Klubko Staré Město, 
U Školky 1409, Staré Město, IČ:  75833328
 - Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 
1249, Staré Město, IČ: 75121824

5.3 hospodaření příspěvkových organizací 
města za rok 2016, včetně rozdělení  dosa-
žených zlepšených hospodářských výsledků 
do peněžních  fondů příspěvkových organizací 
za rok 2016.

5.5 změnu závazného rozpočtového ukazate-
le  –  rozšíření účelu schváleného investičního 
transferu určeného na nákup konvektomatu 
o nákup příslušenství ke konvektomatu, včet-
ně stavebních úprav souvisejících s instalací 
tohoto dlouhodobého hmotného majetku – 
příspěvkové organizaci Základní škola, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567. 
Tím zároveň dojde ke změně účelového určení 
závazného ukazatele na § 3113 Základní školy.

II. doporučila zastupitelstvu města

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

3.5 zvolit v souladu s ustanovením § 64 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudu a o změně některých dal-
ších zákonů  (zákon o soudech a soudcích), 
ve znění pozdějších předpisů, do funkce pří-
sedícího Okresního soudu v Uherském Hra-
dišti pro volební období 05/2017 – 05/2021 
paní Janu Kolářovou, paní Janu Kuřímskou, 
paní Danu Nožičkovou, paní Věru Peterkovou 
a pana Jiřího Horsáka.

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

na 165 454 000 Kč 
 - změnu financování ze 38 530 000 Kč 
na 38 254 000 Kč

5.5 uvolnit finanční prostředky z rozpočtu 
města na nákup dlouhodobého hmotného  
majetku – konvektomatu včetně příslušenství 
a stavebních úprav souvisejících s jeho  insta-
lací, které jsou zahrnuty na § 3113 Základní 
školy, až po uskutečnění  výběrového řízení 
na veřejnou zakázku.

6.1 schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 1/2017, kterou se stanoví  škol-
ské obvody Mateřských škol zřízených městem 
Staré Město.

III. neschválila

1.2 pronájem části pozemku p. č. 263/1 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře cca 320 m2  v lo-
kalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Pavle  Cardové, by-
tem Staré Město, Finská čtvrť 1481, za účelem 
zemědělského  obhospodařování – zahrady.

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky „VO Staré Město, U koupaliště“ - veřej-
ná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špi-
cí 1798, 686 03 Staré Město, IČ: 60731176  
s nabídkovou cenou 151 800 Kč bez DPH, 
183 678 Kč vč. DPH.

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

V. souhlasí

3.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 zá-
kona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
15.000,- Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, IČ:75022567, od Hotel SYNOT, Nad Hřiš-
těm 1891, 686 03 Staré Město, IČO: 10092498. 
Dar je určen pro potřeby třídy 3.C.

VI. vzala na vědomí

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

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

3.1  Výroční zprávu o poskytování informací 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o  svo-
bodném přístupu k informacím za rok 2016.

3.2 zprávu o přijatých stížnostech a peticích 
v roce 2016.

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

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

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

4.3 žádost o územní souhlas dle § 96 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

4.4 žádost o územní souhlas dle § 96 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

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

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

4.7 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního záko-
na.

5.1 Inventarizační zprávu za rok 2016. 

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

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

1.9 připravit v součinnosti s právním zástup-
cem další kroky k uplatnění předkupního prá-
va na pozemky města.
T: 27.03.2017

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

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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KOVOPLAST, VÝROBNÍ DRUŽSTVO, ZÁVODNÍ 1057, 68725 HLUK

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU: 

PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU VSTŘIKOLISŮ
*OBSLUHA VSTŘIKOLISU, MONTÁŽ, VIZUÁLNÍ KONTROLA

* TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ 
* PRAXE V OBORU VÍTÁNA

* MOŽNOST ZAŠKOLENÍ
* ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ

TECHNICKÝ PRACOVNÍK VÝROBY-LISOVNA PLASTŮ
*MIN.STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ

* ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA VÝHODOU
* ZNALOST TECHNOLOGIE LISOVÁNÍ PLASTŮ - VÝHODOU

* ZNALOST NORMY ISO TS 16949 - VÝHODOU

PRACOVNÍK MONTÁŽE
JEDNODUCHÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA JEDNOÚČELOVÝCH 

RUČNÍCH MONTÁŽNÍCH PŘÍPRAVCÍCH

NABÍDKA I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK(PLATÍ PRO OBSLUHU 
VSTŘIKOLISU A PRACOVNÍKA MONTÁŽE)

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU PŘI STAROBNÍM DŮCHODU.
VHODNÉ I PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

VÍCE INFORMACÍ POSKYTNEME PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ.

NABÍZÍME:
* PRÁCI VE STABILNÍ FIRMĚ

* ODPOVÍDAJÍCÍ OHODNOCENÍ DLE PRACOVNÍCH POZIC
* MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍHO RŮSTU

* NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU:  572 520 527

VAŠE ŽÁDOSTI SE STRUKTUROVANÝM ŽIVOTOPISEM, VČETNĚ PŘEHLEDU 
DOSAVADNÍ PRAXE ZASÍLEJTE NA ADRESU : MALKOVA@KOVOPLASTVD.CZ ,

PŘÍPADNĚ POŠTOU NA VÝŠE UVEDENOU ADRESU.



ZAPŮJČENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY 
OD AKADEMICKÉHO MALÍŘE 

Pro dobu postní byl do kostela Sv. Ducha zapůjčen výjimečný sou-
bor 14 obrazů Křížové cesty v provedení akademického malíře Františka 
Karla Foltýna. Originálně zpracovaná zastavení byla vytvořena v roce 
1966 a převládají zde přírodní motivy (ptáci a rostliny), které jsou jemně 
propojeny s prvky moderní civilizace (beton, elektronické obvody a dis-
pleje). V pojetí autora jde především o snahu zdůraznit ohrožení života 
na naší planetě. 

SLAVNÝ, PŘESTO NEZNÁMÝ 
Připomeňme si některá biografická data autora, který pochází z ne-

daleké Kněžpole, přesto je zde neznámý. František Foltýn se narodil 
v Kněžpoli 8. října 1937, v Uherském Hradišti absolvoval Střední umě-
leckoprůmyslovou školu. V roce 1958 se usadil v Kolíně, kde nakonec 
strávil celý život. Nejprve pracoval ve zdejším divadle jako malíř kulis, 
ale zaměřoval se také na vlastní tvorbu. Maloval krajiny, zátiší, kytice, 
portréty, tváře i figurální kompozice. Po roce 1970 se stal profesionálním 
malířem a několik let se věnoval pouze ilustrování knih, převážně dět-
ských, a časopisů, z nichž nejznámější je Čtyřlístek. V té době již začínal 
používat druhé křestní jméno Karel, aby nebyl zaměňován s Františkem 
Foltýnem, významným malířem z Brna. Po roce 1977 se vrací k malo-
vání, kde uplatňuje přírodní motivy, sci-fi a křesťanské prvky, které jsou 
pro jeho další tvorbu tak charakteristické.

Jeho první samostatná výstava se uskutečnila v roce 1962 v kolínském 
divadle, od té doby uspořádal 25 samostatných výstav. Účastnil se také 
34 výstav v různých zemích světa, např. v Art and Culture Center v Ho-
llywoodu nebo Galeri Nasional Indonesia v Jakartě. Jeho obrazy jsou za-
stoupeny ve sbírkách mnoha významných galerií a muzeí, např. Národní 
galerie v Praze, Galerie Středo českého kraje, Regionální muzeum Kolín, 
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Ministerstvo životního 
prostředí v Praze, Kancelář prezidenta republiky, Zámek Průhonice.

FRANTIŠEK KAREL FOLTÝN:
XIV. ZASTAVENÍ - VZKŘÍŠENÍ

Tradiční poslední zastavení, ve kterém je Ježíš ukládán do hrobu, na-
hradil František Karel Foltýn vzkříšením. Jde tedy o zcela nový pohled 
v uměleckém zpracování velkopátečního příběhu, který tak představuje 
posun k velikonoční vigilii.

Osu desky tvoří kříž, který vyrůstá z jednoho ze čtyř otevřených sar-
kofágů z betonu. Kříž je umístěn do typické „foltýnovské“ krajiny s ho-
molovitými kopci Českého středohoří. Nad nimi se klene nebeská modř. 
Kříž ve tvaru stromu tvoří osu světa, a to v centrálním bodě času a pro-
storu. Spojuje tak minulost, přítomnost a budoucnost. Nad patou kříže, 
která je zalita krví, jsou zatlučeny tři Kristovy hřeby. Klíčem k celému 
pojetí je břevno, rozkvetlé polními květy, s hnízdy vajíček – znamením 
nového života. Nad tímto břevnem plným života září slunce a na něm 
vzkříšený Kristus – vítěz nad smrtí. 

LETNÍ TÁBOR 
Staroměstská farnost zve všechny děti na letní tábor. 
Pro děti, které navštěvují 1. – 5. třídu, organizuje tábor Marie Chla-

chulová v termínu 9. – 15. července 2017 na faře ve vesnici Libina.
Pro děti od 5. do 9. třídy proběhne tábor 17. – 29. července 2017 v tá-

borovém středisku ve Skavsku pod vedením Jiřího Noska.
Přihlášku, kterou si můžete stáhnout na stránkách farnosti, je možné 

odevzdat na faře nebo v sakristii kostela ve Starém Městě. 

VELIKONOCE
Krunýřem ledovým 
zemi zakletou
k životu novému
probouzí ptačí zpěv

Obruče smutku
srdce stahující
pukají ozvěnou
velikonočního Aleluja.

Duše zraněné
rakovinou hříchů
jsou uzdraveny zářením
ze srdce probodeného.

U hrobu prázdného
s Marií Magdalskou
Vítěz nad smrtí
I  na tebe čeká
 s darem pokoje.
(Josef Veselý)

Vzkříšení je oslavou života. Ježíš, který vstává z hrobu a překonává 
smrt, ukazuje nám jednou provždy, že život je silnější než smrt. Všechno, 
co chce zničit radost ze života, i kdyby to bylo nejtěžší a nejvíce zničující, 
lze překonat, když jsme s Ním - Vzkříšeným Pánem.

Hledejme způsob, jak se se Zmrtvýchvstalým setkat,  protože kde je 
ON, tam je život. Tam, kde je ON, tam i největší zlo se dá překonat Jeho  
silou a mocí Jeho lásky. Dovolme mu, aby se v nás dotkl všeho, co je sla-
bé a málo životaschopné,  protože pro něj neexistuje neřešitelná situace, 
a pro něj žádný člověk není ztracený….

Požehnaný čas Velikonoc přeji a každého z Vás do nového chrámu ze 
srdce zvu 

Duchovní otec farnosti 
P. Miroslav Suchomel 
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Pátek – 7. 4. 2017 Křížová cesta ulicemi Starého Města se 3 zastaveními po mši sv. v 17:00 hodin

Sobota – 8 .4. 2017
Od 8:00 hodin – úklid chrámu Svatého Ducha 

(děkujeme, že přijdete pomoci!)
Večerní mše svatá v 18:00 hodin z Květné neděle

(začínáme před kostelem obřadem žehnání jívových ratolestí)

Květná neděle – 9. 4. 2017
PAŠIJOVÁ NEDĚLE

(Přineste s sebou, prosím papírové poklad-
ničky Postní almužny! Děkujeme!)

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU JEŽÍŠE 
KRISTA DO JERUZALÉMA

(Dominica in palmis de passione Domini)
Přineseme si ratolest jívy - „kočičky“. Obřady 

začnou před novým kostelem, kde budou 
ratolesti požehnány a průvodem přejdeme 

do kostela

Mše svaté:
7:00 hodin

10:00 hodin
v sobotu večer 8. 4. v 18:00 h.

15:00 – 17.30 hodin – Velikonoční svátost smíření (svatá zpověď) u Svatého Ducha
(budou přítomni tři zpovědníci!)

Zelený čtvrtek – 13. 4. 2017
ZAČÍNÁ „TRIDUUM PASCHALE – VELI-

KONOČNÍ TŘÍDENNÍ“

MŠE NA PAMÁTKU 
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA

(Missa in Coena Domini)
(ustanovení mše svaté, ustanovení svátosti  

kněžství, nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv. hodinová adorace

v Getsemanské zahradě
(noční adorace 20:00-06:00)

Velký pátek – 14. 4. 2017 
DEN PŘÍSNÉHO POSTU

OBŘADY NA PAMÁTKU 
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA

(in Passione Domini)
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě 

od 11:00 – 17:00 hodin

Společná pobožnost Křížové cesty
v 9:00 hodin

Obřady v 18:00 hodin
(20:00 -  06:00 hodin noční bdění

v modlitbě u Božího hrobu)
Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!

Bílá sobota – 15. 4. 2017
Neslaví se liturgie

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

PÁNA JEŽÍŠE

(Sabbatum Sanctum)
Boží hrob bude přístupný k modlitbě: 

9:00 - 18:00 hodin

Slavnostní obřady začnou před novým 
kostelem

9:00 –Společná modlitba Ranních chval 
a Četby z Breviáře 

9:30 –Obřad Effata katechumenů 20.00 
hodin (s křtem  našich katechumenů 

Vojtěcha a Tomáše)
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY!

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE!

Velikonoční neděle – 16. 4. 2017
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA  

JEŽÍŠE KRISTA

(Boží hod velikonoční)
(Dominica Paschae in resurrectione Domini)

Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci

Žehnání pokrmů na konci mše sv. 
(Nádoby s pokrmy položte na připravené 

ubrusy)

8:00 hodin

10:00 hodin

Pondělí velikonoční – 17. 4. 2017 Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin
10:00 hodin

Velikonoční oktáv - týden po Velikonocích 
do 1. neděle Božího milosrdenství

(23. 4. 2017)

Denně při bohoslužbách zaznívá chvalozpěv 
Gloria a Aleluja a čtou se evangelní úryvky 

o zjeveních Vzkříšeného Krista

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin

st., pá., so. v 18:00 hodin
Velikonoční doba trvá 50 dní a 4. 6. končí 

naplněním Kristo- va příslibu, že pošle 
Utěšitele -Sesláním Ducha svatého

40. den po Velikonocích 25. 5. je Slavnost  
Nanebevstoupení Páně -Ježíš odchází k Otci

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2017 
v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě



Historie šachového klubu Staré Město sahá až do roku 1923, 
kdy se začaly ve Starém Městě zásluhou JUDr. Chaloupky hrát 
šachy. Poválečná éra oddílu se začíná psát již v roce 1945, kdy 
Eduard Ebner st., Rudolf Hubník, Oskar Široký, prof. Dominec, 
JUDr. Chaloupka a František Němeček založili šachový kroužek. 
Členové se scházeli ve staré škole, pak v Lidovém domě, ve dvoře 
„Liďáku“ před divadelním sálem Orla, pozdějšího kina Sputnik. 
Po událostech v roce 1948 přechází oddíl pod Sokolskou jednotu 
a později do tělovýchovné sportovní organizace Jiskra Staré Měs-
to. Po smrti dr. Chaloupky převzali funkci Rudolf Hubník a Bo-
huslav Blaha, následujícím předsedou se stal Vladimír Vavřiník, 
který oddíl vedl až do roku 1961. 

Další historii oddílu utváří jako předseda Antonín Vavruška, 
jednatelem oddílu je neúnavný Rudolf Hubík. Více než 30 čle-
nů hraje klubové soutěže ve třech skupinách. V roce 1969 při-
chází do Starého Města ing. Vratislav Hora – výborný hráč, ale 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

především špičkový trenér, jehož rukama v dalších letech prošla 
spousta šachistů včetně těch nejlepších (velmistři Zbyněk Hráček 
a Vlastimil Babula).

Začátkem 70. let se práci s mládeží začíná věnovat Antonín 
Horsák, který tak položil základ pro další rozvoj mladých šachis-
tů na Slovácku. Mezi jeho prvními žáky najdeme například Fran-
tiška Vránu nebo Otu Blümela.

V 80. letech se naplno projevuje systematická práce s mládeží 
trenérské dvojice Hora – Horsák. Žáci i dorostenci, jak jednot-
livci, tak i družstva dosahují vynikajících výsledků na turnajích 
a přeborech. Staré Město je po Brnu druhým důležitým šacho-
vým centrem v kraji. Pořádá každoročně velké ceny ČSSR doros-
tenců a žáků, celostátní turnaje pro jednotlivce a je pověřováno 
organizováním turnajů o přeborníka okresu i kraje. Vratislav 
Hora je dvakrát vyhodnocen jako nejlepší trenér ČSR a Antonín 
Horsák jedenkrát jako nejlepší trenér kraje.
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Na začátku nového tisíciletí dochází k reorganizaci Jiskry Sta-
ré Město. Náš šachový oddíl se od roku 2001 stává občanským 
sdružením ŠK Staré Město. Předsedou je zvolen Roman Omelka, 
kterého v roce 2005 nahrazují postupně Radim Stuchlý, Milan 
Rachůnek a Věra Dobešová.

ŠK Staré Město patří počtem 81 členů (34 dětí do 18 let) mezi 
největší a nejaktivnější kluby v kraji. V roce 2003 obnovil tradici 
pořádání turnajů a připravuje již 15. ročník mezinárodního ša-
chového turnaje FIDE Open Staré Město, který se řadí mezi desít-
ku největších turnajů v republice. Pro mládež je určen květnový 
mezinárodní turnaj Memoriál Vratislava Hory, kde si každoročně 
připomínáme celoživotní práci tohoto špičkového trenéra. Prázd-
niny začínáme dětmi velmi oblíbeným šachovým táborem, kde se 

prolínají šachové tréninky se sportovními aktivitami. Pravidelně 
se účastníme prezentace spolků na Staroměstském dni. Děti se 
mohou zdokonalovat a poměřovat si své dovednosti na více než 
20 turnajích, které během roku navštívíme a pořádáme. A nejsme 
zde jen do počtu, o čemž svědčí celá řada týmových i individu-
álních úspěchů. Mezi ty nejcennější z poslední doby patří účast 
Alexandra Skalského a Lucie Ambrožové na Mistrovství svě-
ta a Mistrovství Evropy, medailová umístění družstev mladších 
i starších žáků na mistrovství republiky, 3. místo v Extralize do-
rostu.

V soutěžích dospělých hrajeme všechny kategorie od regio-
nální soutěže po 1. ligu, takže každý zájemce o tuto hru si najde 
odpovídající soutěž pro svého koníčka.

V prostorách SKC máme pro tréninky k dispozici krásnou 
prostornou klubovnu pro 50 hráčů. Dospělí se scházejí každý pá-
tek od 19:00, mládež pak každý všední den kromě středy od 17:00 
do 19:00.

Že šachy mohou být koníčkem opravdu pro všechny, dokazu-
je i věk našich členů – nejmladší začínají hrát již od pěti let, na-
opak nejstarším aktivním členem je pan Antonín Černý, ročník 
1930. Řada sociálních a psychologických průzkumů prováděných 
po celém světě ukázala, že šachy pomáhají zvednout inteligenční 
kvocient (IQ), kladně formovat osobnost, zlepšují soustředění, 
schopnost rozhodovat se a nést důsledky svých rozhodnutí, roz-
víjí logické myšlení i vlastnost nacházet úspěšná řešení v každo-
denním životě. Kdokoliv se zájmem o královskou hru bude vítán, 
ať už si bude chtít zahrát jen tak pro radost, nebo i cílevědomě 
trénovat s důrazem na rozvoj své výkonnosti. 

Název spolku: ŠK Staré Město, z.s.
Rok založení: 1923
Počet členů: 81
Adresa sídla: Společensko-kulturní centrum,
 Brněnská 1249, 686 03 Staré Město
wwww: www.sachysm.cz
e-mail: info@sachysm.cz
Tel. číslo: 777 634 774
Jméno kontaktní osoby: Věra Dobešová
         - předsedkyně
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Zprávy z radnice

skleničkou vína, 
domácí napíchne 
chase na šavli kus 
špeku a celý průvod 
pokračuje do další 
destinace. „Je skvělé 
a myslím si, že i vel-
mi důležité, že se 
v dnešní uspěchané 
době nezapomíná 
na udržení zdejších 
tradic, ke kterým fa-
šank neodmyslitelně 
patří,“ řekl pochval-
ně již oholený sta-
rosta Josef Bazala.

Svůj vlastní fa-
šank mají i dětští představitelé z Dolinečky. Stejně jako dospělí 
obcházejí Staré Město, jen s výjimkou nalévání alkoholu. I v je-
jich průvodu byly k vidění parádní masky a převleky. Staroměst-
skou část vedla již tradičně Kateřina Vránová, jedna z vedoucích 
Dolinečky. 

Po obchůzce zakončil průvod fašankové odpoledne opět v Je-
zuitském sklepě, kde bylo připraveno tradiční pochovávání basy. 
Při smuteční řeči, kterou četl za faráře převlečený primáš cimbá-
lové muziky Bálešáci,Tomáš Vavřík, neunikl jízlivé poznámce té-
měř nikdo, především z řad členů souboru a představitelů města. 
I letošní pochovávání basy uzavřelo veselé odpoledne plné tradic.

Text a foto: Aleš Korvas

Fašankové veselí probíhalo v těchto dnech ve většině obcí, ale 
i měst na Slovácku. Výjimkou nebylo ani Staré Město, kde vyšlo 
fašankové odpoledne na neděli 26. února 2017. Především čle-
nové folklorních spolků a kapel se zúčastní obchůzky po Starém 
Městě, kdy za přihlížení zvědavé veřejnosti zpívají a tancují pře-
vlečeni v maskách. Sraz letos měli folkloristi v prostorách Jezuit-
ského sklepa, odkud pak téměř čtyřicetičlenný průvod vyrazil 
na návštěvu ke starostovi Josefu Bazalovi. „Tam je již tradičně 
první zastávka, během které musí proběhnout nezbytné holení 
starosty v našem legendárním pojízdném křesle,“ uvedl jeden 
z hlavních protagonistů staroměstského folkloru, Erik Feldvabel. 
Pro všechny medvědy, hajné, vyvinuté zdravotní sestřičky, hasiče, 
ale i kominíky a Krakonoše a mnoho dalších členů průvodu je na  
každé zastávce připraveno pohoštění v podobě klobásek, domá-
cích koblihů a milostí. To je potřeba zapít štamprlí slivovice nebo 

FAŠANK VE STARÉM MĚSTĚ 



19

Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY



STAROMĚSTSKÉ NOVINY

20

Košt slivovice

Nelehkou práci měli letos 
degustátoři jednotlivých ko-
misí, kteří hodnotili jednotlivé 
vzorky na degustaci, předchá-
zející letošnímu již 17. koštu 
slivovice ve Starém Městě. 
Vybrat ze 707 vzorků všech 
pálenek vítěze jednotlivých 
kategorií vyžadovalo trpěli-
vost a zkušenosti. Každá ze 
šestatřiceti tříčlenných komisí, 
čili 108 degustátorů, muselo 
ochutnat a spravedlivě ohod-
notit okolo 40 vzorků. Není 
bez zajímavosti, že z tohoto 
počtu bylo 13 zástupkyň něž-
ného pohlaví. Dvě komise byly 
letos čistě ženské. „Degustace 
u nás probíhají dvoukolově, 
to znamená, že každý vzorek 
ochutnají dvě komise, čili šest 
lidí. Tím se snažíme o co nej-
větší objektivitu hodnocení 
pálenek,“ uvedl Bohumil Crla z pořádajícího Spolku přátel slivo-
vice ve Starém Městě.  Po sečtení výsledků hodnocení postupují 
vzorky s nejvyšším počtem bodů do další subkomise. Ta určí ko-
nečné vítěze jednotlivých kategorií.

Nejpočetněji zastoupenými pálenkami, co do počtu vzorků, 
byly při letošním 17. ročníku staroměstského koštu slivovice opět 
vzorky z trnek, kterých organizátoři sehnali 423, meruňkovice 

VÍTĚZEM KOŠTU SLIVOVICE JE OPĚT STAROMĚŠŤAN

byly zastoupeny 62, hruškovice 78 a jablka 56 vzorky. Ostatních 
druhů bylo 88. 

„Vítězem tradiční putovní Staroměstské flaše, čili nejprestiž-
nější kategorie z modrého ovoce, se stal člen domácího Spolku 
přátel slivovice, známý pod přezdívkou Lasas,  se svojí durancíí 
z roku 2013. Tato pálenka vyhrála i loňský košt slivovice na Sala-
ši,“ doplnil Bohumil Crla.

Text a foto: Aleš Korvas

odrůda šampioni 
trnka Lasas, durancie 2013  61 bodů
meruňka  Karel Vybíral, meruňka 2014 57 bodů
hruška Robert Kočica, hruška 2015  60 bodů
jablko Klub seniorů Bánov, jablko 2015 58bodů
ostatní Jana Bohunská, ringle 2016  56,5 bodů
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V pátek 24. 2. 2017 se opět po roce sešlo několik desítek my-
slivců, členů, čekatelů, ale i adeptů na myslivecké zkoušky v klu-
bovně Mysliveckého sdružení Lípa na výroční schůzi. Letošní 
ročník byl ale oproti minulým třem poněkud odlišný. Po celou 
dobu schůze, kdy dosluhující předsednictvo sdružení, čili nejvyš-
ší orgán spolku, hodnotilo uplynulý rok, bylo cítit mezi členy ve-
dení mírné napětí. Letošní ročník byl totiž pro dosluhující před-
sednictvo posledním rokem některých jejích členů ve funkci. 
Po třinácti letech se tak s postem předsedy rozloučili dva nejvyšší 
členové staroměstských nimrodů, nyní již bývalý předseda Miro-
slav Horký a po třiceti letech ve funkci mysliveckého hospodáře 
Pavel Pluhař, kteří se tak stali řádovými členy. „Na tento okamžik 
jsem se už těšil. Těch třináct let bylo krásných, ale myslím, že 
už je čas na změnu. V zaměstnání toho mám čím dál víc a ani 

času na rodinu nebylo tolik, kolik bych si 
představoval. Konečně můžu předat štafetu 
dál a věřím, že Franta sdružení povede, jak 
nejlépe to bude možné,“ uvedl dosluhující 
předseda Miroslav Horký.

Novým předsedou byl nakonec zvolen 
dlouholetý člen, František Zbraněk, na mís-
to hospodáře si členové vybrali Zdeňka 
Vaňka.  Celé předsednictvo má následující 
složení: předseda František Zbraněk, mís-
topředseda Josef Mikulinec, místopředseda 
Tomáš Škrabal, myslivecký hospodář Zde-
něk Vaněk, jednatel Jan Navrátil, finanční 
hospodář Jan Ševčík, střelecký referent Petr 
Minks, kynologický referent Martin Navrá-
til, člen výboru Jan Zajíc.

Volební schůze se zúčastnil také zástup-
ce města, místostarosta Martin Zábranský. 
Ten všechny přítomné seznámil s inves-
tičními plány na letošní rok, které město 
připravuje a jež by mohly mít přímý nebo 
i nepřímý vliv na činnost myslivců. Se zá-
jmem naslouchali například připravované-

mu biocentru na Loukách. „Prozatím je projekt ve fázi projekto-
vé přípravy, ale pokud vše půjde podle plánu, mohla by realizace 
začít někdy v průběhu následujícího roku,“ řekl myslivcům mís-
tostarosta Martin Zábranský, který zároveň dodal, že doufá v dal-
ší úspěšnou spolupráci mezi městem a myslivci, kteří se organi-
začně podílejí na mnoha akcích pořádaných městem.

V to věří i nově zvolený předseda František Zbraněk. „Spolu-
práce s městem je pro nás důležitá. Vždy jsme s představiteli měs-
ta našli společnou řeč, nebo kompromis a pevně věřím, že naše 
vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat k oboustranné 
spokojenosti,“ uvedl nový předseda.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTŠTÍ MYSLIVCI SI VOLILI NOVÉ VEDENÍ

Nové předsednictvo zleva: Zdeněk Vaněk, František Zbraněk, Josef Mikulinec, Tomáš 
Škrabal, Jan Ševčík, Martin Navrátil, Jan Navrátil, Petr Minks, chybí Jan Zajíc
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V úterý 21. února 2017 se ve večeních 
hodinách v prostorách starobylého Jezuit-
ského sklepa ve Starém Městě uskutečni-
la krásná mezinárodní akce, kterou jsme 
pracovně nazvali „Hongkong 2017“.

Akce se konala pod záštitou školní-
ho folklorního souboru, který působí při 
Střední odborné škole a Gymnáziu ve Sta-
rém Městě a patří od svého založení k nej-
významnějším kulturním seskupením 
naší školy. 

K uspořádání akce byl náš folklorní 
soubor osloven panem Janem Pumprem 
z Prahy, který byl styčnou osobou zajíšťu-
jící pobyt studentů z Hongkongu při jejich 
turné po České republice a Maďarsku.

Taneční soubor z Hongkongu tvoří mla-
dí tanečníci - studenti tamního gymnázia, 
které kromě standardního akademického 
vzdělávání, poskytuje svým studentům 
rovněž prostor pro rozvoj v oblasti tance, 
hudby a dalších uměleckých oborech. 

V průběhu tanečního večera, který se 
nesl ve velmi přátelské a příjemné atmo-
sféře, se v úvodu představil náš domácí 
folklorní soubor se svým programem. 
Po dovádivých figurálních tancích, mi-
lostné brodské sedlcké v podání sólistů 
Jiřího Šimka a Sabiny Bakošové a tancích 
z Korytné, patřilo „jeviště“ našim hostům. 

Velmi originální byla jejich zvonkohra, 
kterou přednesli za doprovodu příčné flét-
ny. Následným bodem večera bylo taneč-
ní překvapení, které si pro nás připravili. 
Po té, co jsme zhlédli jejich stylizované 
kostýmy, které byť jen zdánlivě, ale přesto 
připomínaly kroje naše či našemu regionu 
blízké, jsme s napětím očekávali ohlášený 
taneční vstup. Jaký byl údiv všech přítom-
ných, když tito mladí tanečníci z dalekého 
Hongkongu předvedli zdařilý kopaničář-
ský čardáš a následně maďarské tance! 
Když v prezentovaných choreografiích 
následně navíc ještě zazněly i tytéž písně, 
které má ve svém repertoáru i náš folklor-

ní soubor, bylo to vážně k neuvěření! Tato 
zcela nečekaná písňová shoda vyvolala 
bujaré veselí na obou stranách a vyšper-
kovala už i tak skvělou atmosféru celého 
večera.

Součástí programu byla i prezenta-
ce o České republice, kterou si připravil 
a svou brilantní angličtinou přednesl stu-
dent třetího ročníku našeho gymnázia 
Radim Mikyska. Velký zájem vzbudila ná-
sledně i prezentace svátečního staroměst-
kého kroje, který pro tento večer ochotně 
zapůjčila paní Jitka Feldvabelová. Dámský 
i pánský kroj detailně představil Jan Plu-
hař, který byl rovněž průvodcem a skvě-
lým tlumočníkem po celý průběh akce. 
Krojovou přehlídku završili naši tanečníci 
Martina Omelková a Robin Feldvabel ob-
řadní staroměstkou sedlckou.

Další průběh večera patřil opět našim 
tanečníkům, které doprovodila cimbálová 
muzika s primášem Martinem Novákem. 
Naše muzikanty velmi vydatně podpořili 
i členové CM Bálešáci, kterým patří velké 
poděkování. Temperamentní čardáš a tan-
ce z myjavské strany v podání hostitelské-
ho souboru byly krásným vyvrcholením 
tohoto setkání.

Po představení obou souborů následo-
vala „dancing school“, aneb taneční škola 
a výuka našich tan-
ců. Do té se taneč-
níci z Hongkongu 
zapojili s velkým 
nadšením a zápa-
lem. Samotný závěr 
patřil společnému 
fotografování a pře-
dávání dárků. Závě-
rečná píseň „V dob-
rém sme sa sešli…“ 
byla milou tečkou 
za velmi krásným 
a zcela výjimečným 
večerem.

Není divu, že se po rozloučení a od-
jezdu našich hostů nikomu z nás nechtě-
lo domů. Zážitky a dojmy jsme sdíleli 
do časných ranních hodin… když jsme se 
dalšího dne všichni znovu setkali ve škole, 
byl to jen další z důkazů, že školní soubor 
vždy byl a stále je neskutečně skvělá par-
ta mladých svědomitých a zodpovědných 
lidí, kteří i přes náročnost s uspořádáním 
celé akce nezauvažovali ani na okmažik,  
že by následného rána nepřišli do výuky. 

Naše velké poděkování bychom chtěli 
vyjádřit zejména panu Eriku Feldvabelovi 
za velkou výpomoc se zajištěním celé akce, 
paní Jitce Feldvabelové za přípravu staro-
městského kroje, souboru Dolina za za-
půjčení krojového vybavení a Mgr. Soni 
Patočkové za, jako vždy, profesionální 
technickou podporu.

Velké poděkování si zaslouží ale přede-
vším všichni tanečníci, zpěváci a muzikan-
ti školního folklorního souboru, technický 
tým a tlumočníci, kteří celou akci uspořá-
dali, zorganizovali, připravili a perfektně 
uskutečnili. Fotografie z večera si můžete 
prohlédnout na stránkách naší školy.

Za folklorní soubor naší SOŠ
a Gymnázia

Helena Hlavačková

AKCE „HONGKONG“ ANEB FRIENDLY MEETING 
AND DANCING SCHOOL
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Dne 28. 2. 2017 se konalo krajské kolo 
školní soutěže pro mladé automechaniky, 
které ve Zlínském kraji pořádala Střední 
škola - COPT  Kroměříž. Soutěž je určena 
pro žáky třetích ročníků oborů Mechanik 
opravář motorových vozidel ukončených  
výučním listem.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
5 škol Zlínského kraje. Střední odbornou 
školu a Gymnázium reprezentovali žáci 
3.D Martin Čerešňák a Petr Škrabal. Oba 
žáci vzali přípravu na soutěž více než svě-

„Kdy už přijedou?“
„Kolik jich letos bude?“
„Přijdou k nám do třídy?“
„Z jakých jsou zemí?“

Podobné otázky jsme slýchali na cho-
dbách již několik týdnů. Naše škola se to-
tiž letos již šestým rokem znovu zapojila 
do projektu Edison.

V rámci tohoto projektu na naši školu 
zavítali studenti vysokých škol z různých 
koutů světa, aby nás obohatili o poznatky 
z jejich kultury. Počet stážistů sice v tomto 
roce nebyl tak hojný jako v předchozích le-
tech, ale zastoupení odlišných kultur a ná-
rodností bylo opět velice pestré. Navštívily 

domitě a po intenzivní výuce ve škole se 
připravovali na soutěž i ve svém volném 
čase. Výkon kluků byl nad očekávání.  
Ve výsledkové listině chybělo Martino-
vi na první příčku pouhých 9 bodů.  Petr 
skvěle zabodoval v sekci testů, ze 101 bodů 
splnil plných 94. Tím kluci vybojovali 
krásné druhé a třetí místo z celkového po-
čtu deseti soutěžících. Dále se hodnotilo 
pořadí družstev jednotlivých škol na zá-
kladě součtu bodů obou zástupců. V této 
disciplíně obsadila Střední odborná škola 

nás slečny z Číny, Taiwanu a Kazachstánu.
Hrstce z nás se také naskytla možnost 

stát se na týden hostitelskými rodinami. 
Pod vidinou navázání nových přátelství 
a zdokonalení svých konverzačních schop-
ností v anglickém jazyce jsme se tedy roz-
hodli poskytnout těmto stážistům ubyto-
vání. Já například svůj pokoj přenechala 
dvaadvacetileté slečně z Kazachstánu, která 
mi velmi rychle přirostla k srdci.

I přes všechny povinnosti, které jsem 
vzhledem k projektu měla, se mi nakonec 
podařilo zúčastnit se všech tří přednášek. 
Stážistky si pro nás připravily prezentace, 
prostřednictvím kterých nás seznámily se 
životem ve svých zemích. Vyprávěly nám 

AUTOMECHANIK JUNIOR 2017

EDISON WEEK OČIMA ELIŠKY KROČILOVÉ
(STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM STARÉ MĚSTO)

a Gymnázium Staré Město 1. místo.
Jak žáci hodnotili soutěž ze svého po-

hledu? Martin to vidí jako povedený den 
a Petr měl upřímnou radost z nových 
zkušeností. Oba kluci si odvezli příjemné 
zážitky ze zápolení v oboru, který je beze-
sporu v jejich životě oslovil. Výsledkem je 
postup žáků z prvních dvou příček do ce-
lostátního kola, které se koná v Mladé Bo-
leslavi.

Autor: Martin Pírek
Foto: Martin Pírek

o tradicích, zvycích a mimo jiné také o tom, 
v čem se jejich kultura liší od té naší.

Samozřejmě nemůžeme brát, aniž by-
chom nedali něco na oplátku. A tak byl pro 
naše hosty vytvořený zajímavý program 
v podobě nejrůznějších výletů po okolí 
spojený s poznáváním české a především 
pak moravské kultury.

Toto bylo malé ohlédnutí se za projek-
tem Edison z pohledu studentky třetího 
ročníku, která by ráda poděkovala všem 
zúčastněným za prožití opravdu zajímavé-
ho týdne.

Autor: Eliška Kročilová, 3.H
Foto: Mgr. Benedikt Chybík
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Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo na SOŠ 
a Gymnázium Staré Město okresní kolo 
olympiády v německém jazyce. Konver-
zační soutěž, která je školou pořádána již 

Jak se seje obilí? Co se s ním stane, když dozraje? Co jsou 
to dožínky? 

Kolik dětí, tolik otázek. A na všechny se pokusí odpovědět 
ve svém premiérovém pořadu dětský folklorní soubor Doli-
nečka v pořadu Obilíčko, obilí v pátek 5. května 2017 v 16:00 
a 19:00 hodin ve Společensko-kulturním centru ve Starém 
Městě.

Soubor se za rok rozrostl, vznikla další nejmladší skupin-
ka Dolinečka V, která se i přes krátkou dobu svého působení 
zapojí do pořadu, který provede diváky obdobím od přípravy 
pole k zasetí obilí po dožínkovou slavnost. Snadno se to řekne, 
ale jde o dlouhé období od prvních klíčků přes klasy, žně, mlá-
cení obilí až po jeho uložení do sýpek. Každé období má svou 
důležitost, žádné nelze přeskočit ani urychlit.

Dolinečka I uvede pořad svátkem sv. Řehoře, o němž pra-
nostika říká, že líný sedlák, který neoře. Vzápětí se chasa sejde 
s Dolinečkou II na fašankové obchůzce, Dolinečka III nás za-
vede na louku za ptáčky, kteří s jarem přilétají.  Nejmenší děc-
ka z Dolinečky V zazpívají čížečkovi a poté přivítá jaro Doli-
nečka IV. Co by byla platná práce na poli bez vody. Pásmem 
Májový deštíček oslaví životadárnou vláhu Dolinečka I. 

Obilí vyrostlo, dozrálo, pole zezlátla a jsou tu žně. Dva 
způsoby ztvárnění práce ženců předvedou Dolinečka III 
a Dolinečka II. Radost z úrody pak vyjádří svým pásmem 
Dožatá děcka z Dolinečky IV, závěr bude patřit nejstarším ta-
nečníkům z Dolinečky I. Pásmem Na mlatě uzavřou pomysl-
ný kruh. Obilí se během zimy vymlátí a na jaře se zrní znovu 
vrací do zorané země.

Celým programem budou soubor doprovázet dvě cimbálo-
vé muziky, cimbálová muzika Dolinka ZUŠ s vedoucím Radi-
mem Snopkem a cimbálová muzika Dolinečka pod vedením 
Tomáše Vavříka. Obě muziky se také představí v samostat-
ných vstupech. 

Premiérový večer přinese ještě jedno překvapení. Z pořa-
du Nad kronikú Dolinečky, vytvořeného k 60. výročí souboru 

několikátým ro-
kem, se skládala ze 
tří základních částí: 
poslech s porozu-
měním, konverzace 
s porotou dle vylo-
sovaného tématu 
a situační dialog 
nad obrázkem. Žáci 
měli prokázat jazy-
kové dovednosti, 
pohotovost při dia-
lozích, hodnocena 
byla rovněž boha-
tost slovní zásoby, 
rozsah užitých gra-

matických prostředků a koheze výpovědí.
Na základě bodového ohodnocení jed-

notlivých disciplín určila porota následu-

jící pořadí:
1. místo Kryštof Němec (Gymnázium 
Uherské Hradiště)
2. místo Andrej Hrubčo (Gymnázium 
Jana Amose Komenského Uherský Brod)
3. místo Ludvík Procházka (Gymnázium 
Jana Amose Komenského Uherský Brod)

Studentka Nela Vlková (SOŠ a Gym-
názium Staré Město) ze 3.G se umístila 
na 4. místě. K tomuto umístění jí srdečně 
blahopřejeme a děkujeme za reprezen-
taci školy. Všem účastníkům děkujeme 
za skvělé výkony a vítězům přejeme plno 
úspěchů v dalších postupových kolech.

Za organizátory
Mgr. Zuzana Kohoutová

a Mgr. Helena Hlavačková

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JA-
ZYCE NA SOŠ A GYMNÁZIU STARÉ MĚSTO

DOLINEČKA A JEJÍ NOVÁ PREMIÉRA. 
vzniklo CD, jehož křest uzavře slavnostní večer. 

Zveme vás tímto, přijďte se podívat, co nového se děti nau-
čily, jak za rok pokročily a co už dokážou i ti nejmenší.

Alena Pluhařová
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KARNEVAL V MS KOMENSKÉHO
V MŠ Komenského probíhá tradiční 

karneval pokaždé v jiném duchu. Tématem 
letošního karnevalu byly pohádky. A tak 
se již od rána začaly objevovat ve školce 
různé pohádkové postavy, krásné prin-
cezny a princové, udatní rytíři, zelenovlasí 
vodníci, duhové víly a strašidelné čaroděj-
ky. Dokonce i paní učitelky se proměnily 
v nadpřirozené bytosti a dětem dalo práci 
je vůbec rozeznat. Karneval jsme zahájili 
promenádou, kde děti předvedly připra-
vené kostýmy  v celé své kráse. O soutě-
že, hry a taneční zábavu nebyla nouze. 
Aby děti zjistily, jak probíhá karnevalové 

veselí v ostatních 
třídách, uspořádaly 
jsme „karnevalo-
vý průvod“ po MŠ. 
Na závěr si společně 
zatančily všechny 
pohádkové masky 
a vzniklé taneční 
kreace by nám moh-
la závidět i Míša Rů-
žičková. 

Text a foto:
MŠ Komenského 

Staré Město

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA

DALŠÍ KULTURNÍ SPOLEK V REGIONU STARÉHO MĚSTA

I letos vás srdečně zveme na naši pravi-
delnou akci, kterou je otevírání cyklistic-
kých stezek. Již 12. ročník této populární 
akce se uskuteční v sobotu 29. 4. od 8.30 
hodin na Masarykově náměstí v Uh. Hra-
dišti.  Po zahájení budou odstartovány 
jednotlivé stezky různé délky a náročnos-
ti, vedoucí přes oblast Uherskohradišťska. 

Při pravidelných schůzkách přátel v MADIS klubu vznikla 
myšlenka k založení spolku ctitelů slováckého zpívání. Aby se 
účastníci setkávání nevyžívali jen v nadávání na politiku dali se 
do zpěvu. Postupem času známý majitel muzea sehnal zpěvníky 
s texty písní. Notu si už účastníci našli sami, protože jsou výbor-
nými slováckými hudci. Po prvních schůzkách a doplnění dru-
žiny  o skupinu zpěvu chtivých děvčat (náhodně příchozích) se 
pak klubem rozléhal zpěv lahodící uším i ostatních hostů. A to 
byl začátek nově vzniklého souboru   –  „MADIS CHÓR“, který 
se tímto hodlá zařadit  mezi profesionální spolky Starého Města 
v muzikálním žánru. 

Brzy lze očekávat veřejné prezentace na významných akcích 
pořádaných kulturní komisí Starého Města. Představitelé soubo-
ru rádi přivítají další zájemce. Spolek zaštiťují významní podni-
katelé na území Starého Města, které nelze z pochopitelných dů-
vodů jmenovat. 

Jiří Kachnička 

Součástí akce jsou i dvě trasy pro pěší 
turisty. Kromě vinných sklípků mohou 
cyklisté i turisté navštívit řadu zajímavých 
míst a pamětihodností.

Odpoledne bude na Masarykově ná-
městí od 15.30 hodin připraven pro malé 
a velké cyklisty i širokou veřejnost kultur-
ní program, ve kterém vystoupí Mužský 

sbor Kudlovice a CM Bálešáci ze Starého 
Města, proběhne také losování o zajímavé 
„dojezdové“ ceny a malý vinný trh. 

Těšíme se na vaši účast. 
Městské informační centrum Uh. 

Hradiště, 572 525 525, 572 525 529,  
www.uherske-hradiste.cz. 



VZPOMÍNKA

Dne 19. 3. 2017 by se dožila  
95 let naše maminka, babička 
a prababička, paní Marie Říhová 
ze Starého Města. S láskou vzpo-
mínají děti s rodinami.

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

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

Sobota 15. dubna
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hod.

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

Neděle 2. dubna
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK
Začátek 10.00 hod.

Čtvrtek 6. dubna
ZAJÍMAVÉ DRUHY PTÁKŮ VE STARÉM MĚSTĚ A JEHO OKOLÍ
Přednáší Ing. Květoslav Fryšták
Jezuitský sklep, začátek 17.30 hod.

Sobota 29. dubna
OTEVÍRÁNÍ VINAŘSKÝCH CYKLOSTEZEK
Jezuitský sklep, začátek 10.00 hod.

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Uzávěrka dalšího
čísla je v pondělí
3. dubna 2017.

Příští noviny vyjdou 
v pátek 28. dubna 

2017.

V pátek 10. března se v základní ško-
le sešli milovníci marmelád. Staroměst-
ští zahrádkáři uspořádali první ročník 
akce nazvané „Košt marmelád“. Jak nás 
informoval předseda organizace Jaroslav 
Hradil, prezentovalo se celkem 36 vzorků 
domácích marmelád. K ochutnání a hod-
nocení byly nejvíce zastoupeny výrobky 
z červeného a černého rybízu, meruněk, 
jahod a ostružin, ve výčtu však musíme 
jmenovat i maliny, višeň, borůvky, myro-
balán, fíky, jablko a bez černý.

Všichni zúčastnění poctivě „koštovali“ 
a své názory v hodnocení  vyjadřovali vý-

slednou známkou pro daný produkt. Po-
myslnou palmu vítězství si odnesli pan Jan 
Kocáb za červený rybíz a paní Věra Štefko-
vá jej těsně následovala skvělou meruňkou 
a ostružinou. Slavnostní vyhlášení s pře-
dáním cen se uskuteční na Velikonočním 
jarmarku 2. 4. 2017 .

Zahrádkáři zde rovněž  předvedou 
všechny vzorky k ochutnání pro návštěv-
níky jarmarku a vyzvou ostatní k účas-
ti na příštím ročníku v březnu 2018.  
Na řádnou přípravu bude tedy dostatek 
času a většina „poražených“ se loučila 
s příslibem zdokonalení svých receptur 

a útokem na vyšší příčky v dalším roční-
ku. Tak co, milí Staroměšťané,  přidáte se 
v příštím roce?

Text a foto: Zahrádkáři

KOŠT MARMELÁD
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Ve středu 1. března 2017 se v Městské knihovně Staré Město 
konala vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma 
„Eduard Petiška a knihy pro děti“.  Soutěž byla rozdělena do šes-
ti kategorií, vystaveno je 209 obrázků. Ceny nám pomohl předat 
pan místostarosta Mgr. Martin Zábranský, na kytary zahráli žáci 
třetího cyklu ZUŠ Uh. Hradiště.

Sedmý ročník výtvarné soutěže vyhlásily společně Městská 
knihovna a Středisko volného času ve Starém Městě koncem roku 
2016. Téma Eduard Petiška a knihy pro děti jsme vybrali, protože 
chceme připomenout dětem i dospělým, že tento autor, od jehož 
úmrtí v květnu uplyne 30 let, je vydáván a čten i dnes. A taky už 
málo kdo ví, že první texty k obrázkům oblíbeného krtka napsal 
právě pan Petiška.

Vystavená dílka si můžete prohlédnout v naší knihovně do po-
loviny dubna. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto krásnou 
výstavu uskutečnit. Již nyní se těšíme na další ročník.

Text: Milada Rokytová, Foto: Aleš Korvas

Dne 24. 2. 2017 se konala  ve zcela zaplněném malém sále Or-
lovny VČS staroměstské jednoty ORLA. Přivítali jsme i vzácné 
hosty, a to duchovního správce Mgr. Miroslava Suchomela, mís-
tostarostu župy Velehradské bratra Petra Brhela a Ing. Kamila 
Psotku, který zastupoval Město Staré Město, místo starosty pana 
Josefa Bazaly.

Program schůze byl obsáhlý. Po zahájení orelskou modlitbou 
jsme věnovali krátkou vzpomínku zemřelým členům, kteří opus-
tili naše řady.

O kulturní vložku se postaraly děti z oddílů Pohybové hry I a II 
pod vedením Mgr. Jany Ferdové, jejich cvičitelky. Svým vystoupe-
ním rozveselily všechny přítomné, zvláště jubilanty, kteří oslavili 
kulatá a půlkulatá jubilea. Malí orlíci byli odměněni zaslouženým 
potleskem. Následovalo schválení programu VČS, zvolení zapi-
sovatele, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu.Také byla provedena kontrola usnesení z VČS 12. 2. 2016. 
Potom přišly na řadu podrobné zprávy trenérů o celkové činnosti 
za rok 2016 oddílů „Kryštůfek, Dílničky, Cvičení rodičů s dětmi, 
Pohybové hry I, Pohybové hry II, Rekreační sporty, Moderní tan-
ce, Stolní tenis-žáci, Florbal-žáci, junioři, muži, Kalanetika, Kon-
diční cvičení, Pilates, Stolní tenis-ženy, muži, Florbal-veteráni, 
Posilovna, Fit dance, Badminton a Folklorní“.

V hodnocení celkové činnosti jednoty bylo konstatováno, že 
oddíly pracují velmi dobře, o čemž svědčí nejen získané medaile, 
ale také různá ocenění a diplomy.

VERNISÁŽ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JEDNOTY ORLA STARÉ MĚSTO
Po schválení pokladní a revizní zprávy, byli zvoleni dele-

gáti na sjezd župy Velehradské, který se tentokrát bude konat  
18. 3. 2017 ve Vizovicích. Pak byl schválen finanční plán a plán 
činnosti jednoty na rok 2017 a následovala diskuze.

Na závěr výroční členské schůze jsme zazpívali slavnostní po-
chod „Vzhůru Orle Slovanský“. 

S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“ jsme se rozloučili a tím 
byla výroční členská schůze jednoty ORLA Staré Město ukonče-
na.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty
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Život obyvatel Afriky se velice liší 
od života u nás v Evropě. Jejich chudobu 
a těžké životní podmínky nelze srovnávat 
s našimi. Podvýživa, AIDS, analfabetis-
mus jsou víc než běžné. Děti už od nej-
útlejšího věku pracují: nosí vodu, klestí, 
pasou kozy. Jejich domov, to je udusaná 
hliněná podlaha, na ní rohož. Vedle mis-
ka, talíř, hrneček… a kuchyně, tedy spíše 
ohniště, na němž se jednou denně připra-
vuje jídlo. V domech děti nemají tekoucí 
vodu, elektřinu, pohodlné lůžko, odpo-
vídající podmínky ke psaní domácích 
úkolů, hračky. A o víkendech a o prázd-
ninách je jejich běžnou činností nošení 
vody.

Jedinou šancí na změnu této situace je 
rozvoj a vzdělání těch nejmladších. Bo-
hužel, za školu se platí a řada dětí je sirot-
ky nebo rodiče nemají na školné. Školy 
jsou přeplněné, v jedné třídě se učí od 40 
do 70 žáků, v učebnách scházejí lavice, 
nemluvě o sešitech, křídách či dalších 
školních potřebách. Učitelé nejsou dobře 
placeni a nemají vždy pedagogické vzdě-
lání. Ve Rwandě výuka probíhá už od ma-
teřské školy v angličtině, ne v rodném ja-
zyce kinyarwanda. Děti se učí od raného 
dětství čtyři jazyky: angličtinu, kinyar-
wanda, francouzštinu a svahilštinu. I přes 
tyto velké obtíže děti školu zbožňují.

Pro naše žáky může být zajímavé, že 
školní rok ve Rwandě začíná počátkem 

ledna, končí v říjnu a dělí se na tři čás-
ti (trimestry), po nichž žáci dostávají 
vysvědčení. V listopadu a prosinci mají 
hlavní prázdniny.

Již dva roky se díky obětavosti a štěd-
rosti studentů a učitelů SOŠ a Gymnázia 
úspěšně daří přispívat v rámci projektu 
„Adopce srdce“ Hnutí solidarity s chu-
dými třetího světa Maitri na vzdělání tří 
děvčat z farnosti Ruhango v jižní Rwan-

dě. Jsou to Alice Ugiruwe, Jeannette Uwa-
se, Clémentine Mushimiyimany. 

V rámci programu „Adopce srdce“ 
pro děti bez rodin, žijících ve špatných 
sociálních podmínkách, jsme na jejich 
vzdělávací proces a potřeby v loňském 
roce 2016 poslali celkem 15200 Kč, z toho 
částku ve výši 5500 Kč na středoškolské 
vzdělání dvěma dívkám a částku 4200 Kč 
na základní vzdělání třetí holčičky. Kro-
mě toho si třída 3. H sama adoptovala 
další dívku Marii Byukusenge, na kte-
rou pravidelně poskytuje roční částku 
4200 Kč. Velké zásluhy, díky nimž tato 
aktivita funguje, patří třídním učitelům. 
Díky dobrému srdci a laskavosti dárců se 
tak daří zlepšit kvalitu života dětí, jejichž 
osud není tak šťastný a bezstarostný jako 
ten náš. 

V roce 2017 opět prosíme o podporu 
a velkorysost podle osobních možností. 
I vaše příspěvky mohou pomoci. V pří-
padě vašeho zájmu kontaktujte hubena@
sosgsm.cz.

Více informací o projektu Adopce 
srdce si můžete přečíst na FB stránkách 
Hnutí solidarity Maitri.

Všem dárcům upřímně děkujeme.
Autor: Ing. Jana Hubená

Foto: RNDr. Josef Kuchyňa

STUDENTI A UČITELÉ SOŠ A GYMNÁZIA VE STARÉM 
MĚSTĚ PŘISPĚLI NA VZDĚLÁNÍ DĚTÍ ZE RWANDY
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Letos nás čeká jubilejní 10. ročník a společně to určitě pořádně 
oslavíme!

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 8:30 do 11:30 hod. přivítáme 
v areálu nejmenší návštěvníky, a sice děti z mateřských škol, v pá-
tek 21. dubna 2017 od 8:30 do 11:30 hod. pak děti ze základních 
škol a v sobotu 22. dubna 2017 - tedy přesně na oficiální, celosvě-
tový svátek DNE ZEMĚ, otevřeme brány široké veřejnosti přesně 
v 11 hod. a slavit budeme až do 18 hod.

„Tradičním vstupným bude jeden vysloužilý elektrospotřebič 
na osobu. Veškeré atrakce jsou opět v areálu zdarma. Letos se po-
kusíme o rekord ve sběru mobilů,“ uvedla organizátorka celého 
víkendu v areálu Rec Groupu, Monika Ondruchová.

Letošní již 10. ročník oslavíme v areálu společnosti REC 
Group velkolepě! Můžete se těšit na světově známého rybáře JA-
KUBA VÁGNERA. Velkým lákadlem bude také koncert MARKA 
ZTRACENÉHO!

Pro děti bude připraveno opět mnoho atrakcí - motokáry, seg-
way vozítka, čtyřkolky, skákací hrady, lukostřelba, jízda vláčkem 

Na konci jarních prázdnin ve dnech 22. - 26. 2. 2017 se 
mladší a starší žáci zúčastnili zimního fotbalového soustředě-
ní ve Sportovním centru Smilovice. Hned 
v úvodním dnu sehráli obě kategorie přá-
telské utkání se stejně starými hráči Třince 
(U12 a U14). Z obou zápasů naši kluci sice 
odešli poražení, ale i tak to byla skvělá kon-
frontace s mužstvy, která hrají žákovskou 
ligu. Ve čtvrtek a v pátek jsme absolvovali 
dvoufázové tréninkové jednotky ve velmi 
krásné místní hale, které byly zaměřené 
na techniku s míčem, koordinaci a hry ma-
lých forem. V pátek večer se většina hráčů 
zúčastnila turnaje v bowlingu. 

Sobotní dopoledne si kluci zpestřili tur-
najem, ale tentokrát v ping-pongu. Odpo-
ledne je čekal v malé  tělocvičně profesio-
nální fitness trenér Roman Slowik, který 
se během svého tréninku s hráči zaměřil 
na dynamiku, posilování vlastním tělem, 

DEN ZEMĚ S REC GROUP

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JISKRY VE SMILOVICÍCH

STEELINKA, prohlídka letadla, pirátské lodi NADĚJE nebo 
VYHLÍDKOVÝCH LÁVEK. Nebudou chybět exhibice v podo-
bě BAGROVÉ SHOW, HASIČŮ nebo KOVÁŘŮ. Děti se vyřá-
dí s JIRKOU HADAŠEM v jeho pohádkovém karnevalu nebo 
s VANDOU A STANDOU v programu „ABY BYLO NA ZEMI 
MILO“. Na tradičním jarmarku najdete spoustu dobrot a navíc 
vám k tomu zahraje kapela KUMPÁNI. Společně spolu přivítáme 
na svět další zvíře z kovového odpadu - bude jím MROŽ!

V kongresovém centru to bude opět žít - v hlavním sále bu-
dou probíhat SCIENCE SHOW S CENTREM VIDA, děti si zde 
vyzkouší fyzikální pokusy, ale také virtuální realitu, vyzkouší si 
hry a hlavolamy ve VĚDECKÉ KAVÁRNĚ nebo si vyzkouší vařit 
v KUCHAŘSKÉ DÍLNIČCE. Soutěžit můžete v EKOOLYMPI-
ÁDĚ nebo ve FARMÁŘSKÉ STEZCE. Ekologické hry a soutěže 
nabídnou také kolektivní systémy ELEKTROWIN, EKOKOM, 
EKOBAT A EKOLAMP. Všechny srdečně zveme!

Těšíme se opět na krásnou atmosféru s vámi!

zpevnění středu těla a závěrečný strečink.               
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

hráčům za vzornou práci v trénincích, cho-
vání, a to jak ve vlaku, tak i po dobu celého 
soustředění. Trenérům Petru Sonntagovi, 
Pavlu Vlčkovi ml., Ladislavu Dvorskému 
za odborný dohled a samozřejmě vedení 
JISKRY Staré Město z.s., která se velkou 
měrou podílela na organizaci a financování 
celé akce.  

Hráči, kteří se zúčastnili soustředění:
Starší žáci - Pavlíček, Dvorský, Sonn-

tag, Pavlínek, Petřvalský, Kosinka, Ošívka, 
Hříb, Rožek, Hejda, Dleštík, Lapčík, Jurák, 
Čech.

Mladší žáci -  Horák, Peška, Frýbort, 
Hoferek, Kejř, Kunovjánek, Straka, Popel-
ka, Ficek, Zelený, Mach, Bilavčík, Hájek, 
Neubauer.

Roman Abrhám, šéftrenér mládeže -
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potřebnou vláhu. Zatím však není  možno začít s jarními prace-
mi a je tedy dost času na řádnou přípravu zahrádkářského náčiní, 
doplnění teoretických znalostí, projednání svazových záležitostí 
a v neposlední řadě se podělit o vzájemné pěstitelské  zkušenos-
ti z let minulých. Zahrádkáři se proto sešli 19.února, na členské 
schůzi, aby rokovali o svých záležitostech, zhodnotili minulý rok 
a stanovili priority pro další pěstitelský rok.  Jejich rokování přišel 
pozdravit i místostarosta města Martin Zábranský. V uplynulém 
roce se mimo svou prioritní zálibu – jak sami říkají – „rýpání 
v hlíně“ mohou pochlubit svými akcemi. Jako každoročně se 
zúčastnili úklidu okolí zahrádkářských osad v rámci Dne země,  
aktivně vystupují se svými garanty v podpoře rozvoje zahrady 
při ZŠ Komenského, kde rovněž pravidelně vyhlašují výtvarnou 
soutěž se zahrádkářskou tematikou. Nedílnou součástí  je rovněž 
pravidelné školení a v loňském roce to bylo na téma pěstování 
netradičních druhů ovoce. V letošním roce se uskutečnila před-
náška, přístupná i široké veřejnosti, na téma  řešení nejčastějších 
chyb na zahradách. Pravidelnou součástí činnosti je hodnocení 
zahrádkářského roku a připravuje se zahrádkářský košt marme-
lád. Zahrádkáři však, jak zaznělo ve zprávě předsedy základní 
organizace Staré Město Jaroslava Hradila, mají i  některé vnitřní 
problémové osadní záležitosti,  které  čekají organizaci k řešení 
v dalším období. Nicméně všichni zahrádkáři se již  těší  na  po-
třebné oteplení  a s ním možnost opětovného návratu  na své  za-
hrádky.                             Text: Jaroslav Hradil, Foto: zahrádkáři
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Pro mnohé příznivce staroměstského volejbalu i pro samotné 
hráče „áčka“ v ligové soutěži končí účinkování mužstva velkým 
a nečekaným úspěchem. 

Po nevýrazném začátku, kdy se svěřenci kouče Karabce pohy-
bovali těsně nad úplným dnem tabulky, se nově sehrávaná šestka 
v čele se zkušenými Maděrou a Skybou spolu s mladými hráči 
juniorky VSC Zlín, kteří jsou v mužstvu na hostování, postupně 
vyhoupla až na 4. pozici po základní části, a tím výhodné posta-
vení pro play-off. 

V prvních zápasech čtvrtfinále s pražskými vysokoškoláky 
MFF Praha v domácí hale na Širůchu si mužstvo poradilo po vý-
hrách dvakrát 3:0. Následně sice duel v Praze ztratilo po porážce 
2:3, ale ve čtvrtém zápase po výhře 3:0 v sérii na 3 vítězství slavilo 
postup do semifinále. 

V něm narazilo na super favorita soutěže celek Black Volley 
Beskydy, který touží po extraligové soutěži. Již před začátkem sé-
rie si byli hráči VSK vědomi toho, že každý set bude úspěchem. 
Na půdě soupeře nejprve mužstvo prohrálo 0:3 a 1:3, ale ve třetím 
zápase favorita zaskočilo jednoznačným vítězstvím 3:0 po nej-
lepším výkonu celé sezóny. Ve 4. utkání se již soupeři nenechali 
překvapit a vítězstvím 3:0 si zajistili postup do finále. Staroměstští 
volejbalisté tak budou hrát o konečné 3. místo se zálohou extrali-
gových Českých Budějovic, což před sezónou očekával málokdo. 

Aby výčet úspěšné sezóny mužstev VSK byl úplný, tak musíme 
konstatovat, že těsně před závěrem má záloha ligového mužstva 
„béčko“ našlápnuto na titul krajského přeborníka a stejně úspěš-
ně si vedou mladší žáci, kteří také vedou soutěž své kategorie 
ve Zlínském kraji.   

Text: Petr Straka, Foto: Aleš Korvas 

Únor bílý a letos byla v tomto směru příroda příjemně obdaře-
na. V únoru  však zahrádkáři nedočkavě vyhlížejí první sluneční  
paprsky a jak je vidět, z přiložené fotografie jedné ze tří zahrád-
kářských osad členů Českého zahrádkářského svazu ve Starém 
Městě, je slunce již dostatečně  silné k přeměně sněhu na tolik 

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA STAROMĚSTSKÝCH VOLEJBALISTŮ. 

STAROMĚŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI SE PŘIPRAVUJÍ NA JARO



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 24. 2. 2017 

První skupina ve 13:00 hodin, jména dětí zprava: Eduard Čechmánek, Kryštof Janík, Veronika Weisová, Dominik Polách, Roman 
Vlček, Patrik Bartošík

Druhá skupina ve 13:45 hodin, jména dětí zprava: Sabina Horáková, Ondřej Holokáč, Jan Krušina, Dana Malinová, Vanesa Dýnková



KOŠT SLIVOVICE


