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Prodej pozemkůSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Červnové zasedání zastupitelstva 
ve Starém Městě mělo na programu kro-
mě jiného také jeden klíčový bod,  na nějž 
mnoho zájemců o výstavbu rodinného 
domu ve Starém Městě čeká již řadu mě-
síců. Stanovení minimální prodejní ceny 
za 1 m2 v areálu bývalého Školního hos-
podářství, v němž Staré Město koupilo ob-
chodní podíl od Zlínského kraje za téměř 
15 milionů korun. Prodejní cenu za po-
zemky pro řadové domy, které budou stát 
podél Velehradské třídy, byly stanoveny 
na 1700 Kč /1 m2  bez DPH, za pozemky 
pro volně stojící domy byla cena stanovena 
na 2200 Kč /1 m2  bez DPH. Částky  jedno-
hlasně podpořili všichni zastupitelé. Proto 
bod, u kterého se očekávalo, že vzbudí váš-
nivou diskuzi, prošel hlasováním během 
několika minut a jen s drobnými technic-
kými změnami.

„Jsem si vědom, že poptávka po staveb-
ních pozemcích pro rodinné domy ve Sta-
rém Městě je velká. Někdo může namítat, 
že cena za pozemky je příliš vysoká a pře-
mrštěná. Je nutné si uvědomit skutečnost, 
že jen za demolici dřívějších budov, které 
na statku byly, vybudování inženýrských 
sítí, dokončení budoucích komunikací 
a chodníků zaplatí město více, než kolik 
se nám podaří vybrat za prodej pozem-
ků. Do celkové ceny ještě není započítána 
kupní cena, kterou jsme museli Zlínskému 
kraji zaplatit za obchodní podíl ve společ-
nosti Školní hospodářství s.r.o.,“ uvedl sta-
rosta Josef Bazala

Prodej jednotlivých parcel se očekává 
na září, kdy by se měly jednotlivé pozemky 
dražit veřejně obálkovou metodou v budo-
vě radnice ve Starém Městě. „Datum a čas 
budou oznámeny zájemcům dopředu,“ 
doplnil Josef Bazala. Zájemci tak budou 
muset ještě před začátkem dražby složit 
kauci ve výší 30 000 Kč na pokladně města 
nebo vkladem na účet města. Po dodržení 
předepsaných formalit, budou moci zá-
jemci o jednotlivá místa, do obálky vložit 
formulář s informací, jakou nejvyšší kupní 
cenu jsou ochotni za metr čtverečný dra-
ženého pozemku zaplatit. V případě, že 
bude jejich nabídka nejvyšší, záloha jim 
bude odečtena z kupní ceny. V opačném 
případě, tedy při nevydražení daného po-
zemku, jim bude vklad 30 000 Kč vrácen.

Jednotlivé parcely a jejich velikosti, kte-
ré se budou obálkovou metodou dražit, 
můžete vidět na situačním plánu.

Text: Aleš Korvas

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO PRODEJNÍ CENY POZEMKŮ 
NA ŠKOLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
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Město Staré Město nabízí k prodeji pozemky v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 1   o výměře 373 m2
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 2   o výměře 373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 3   o výměře 373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 4   o výměře 373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 5   o výměře 373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 6   o výměře 373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 7   o výměře 432 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 8   o výměře 433 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 9   o výměře 433 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 10   o výměře 433 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 11   o výměře 433 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 12  o výměře 430 m2
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 13   o výměře 1.200 m2
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 14  o výměře 694 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 15  o výměře 763 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 16  o výměře 691 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 17  o výměře 841 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu č. 18  o výměře 850 m2

Prodej se uskuteční obálkovou metodou za minimální cenu
1.700 Kč/m2  + DPH – pro řadovou zástavbu
2.200 Kč/m2  + DPH – pro samostatně stojící RD

Žádosti zasílejte na adresu:
Městský úřad, odbor správy majetku a ŽP, nám. Hrdinů 100, 686 03  Staré Město.
Příjem žádostí o stavební pozemky do 18.8.2017.
 
Bližší informace podá vedoucí odboru správy majetku a ŽP Ing. Markéta Hrušková,
tel. 572 416 420 nebo 602 503 198.
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ninového týdne, kdy mají teploty dosáhnout přes tropickou 
třicítku, očekává, že koupaliště využije okolo 700 lidí denně. 
To je maximální kapacita koupaliště. V srpnu podle něj bývá 
více teplejších a slunečních dní, proto se i letos dá očekávat, že 
druhá polovina prázdnin přiláká ještě více lidí.

Město Staré Město v loňském roce investovalo nemalé pro-
středky do rekonstrukce koupaliště. Pro děti je k dispozici 
dvojskluzavka do velkého bazénu. Tu si děti oblíbily v podsta-
tě okamžitě, potvrzuje Janík. „Skluzavka je opravdu využívaná 
na maximum, návštěvníci ale jistě ocení také rekonstruované 
převlékárny a toalety, které byly do loňska v katastrofálním 
stavu,“ doplnil Janík. Zájem lidí povzbuzuje i rozsáhlá nabídka 
občerstvení, kterou v bufetu zajišťuje soukromá firma.

Text a foto: Aleš Korvas

Výročí připomenutí dvacátého výročí od povodní v roce 1997 
a s tím související odhalení pamětní desky připomínající zkázu, 
kterou velká voda přinesla, si nenechal ujít ministr zemědělství 
Marian Jurečka, který desku společně s generálním ředitelem 
povodí Moravy a starosty Starého Města a Uherského Hradiště 
odhaloval. 

Po slavnostním odhalení pamětní desky se všichni přesunuly 
do Kongresového centra Kovosteelu ve Starém Městě, kde násle-
dovala celodenní konference na téma povodně a ochrana před 
ní. Se svými příspěvky zde vystoupili odborníci z oblasti hospo-
daření s vodou nejen z České republiky, ale i jejich kolegové ze 
Slovenska a Rakouska. Kromě ministra zemědělství, se zúčastnil 
i další zástupce vlády, ministr životního prostředí Richard Brabec 
a v neposlední řadě hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Text a foto: Aleš Korvas

Koupaliště letos přilákalo více návštěvníků
Koupací sezóna staroměstského koupaliště je ve své polo-

vině a dosavadní hodnocení sezóny předčilo očekávání. První 
prázdninový měsíc podle Romana Janíka, ředitele Sportovní-
ho a kulturního centra ve Starém Městě, které koupaliště spra-
vuje, zatím přilákalo více návštěvníků než za stejnou dobu v 
uplynulém roce. „Záleží na konkrétním dnu, ale prozatímní 
návštěvnost je přibližně o patnáct set lidí vyšší, než tomu bylo 
za stejnou dobu vloni. Hlavní zlom nastal ve třetím červen-
covém týdnu, to navštěvovalo koupaliště nejvíce návštěvníků. 
Přesná čísla samozřejmě zatím nemáme, ty budou k dispozici 
až po prázdninách, ale současný vývoj nasvědčuje mírnému 
nárůstu,“ uvedl Roman Janík s tím, že ke konci třetího prázd-

STARÉ MĚSTO PŘIVÍTALO DVA MINISTRY

KOUPALIŠTĚ LÁKÁ LETOS MÉNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ



s. r. o. rovněž z Uherského Hradiště. Dodavatelem stavby je 
firma STAMOS Uherské Hradiště, spol. s. r. o. Jednatelem fir-
my je Dušan Šeda, technický ředitel Ing. Jan Všetečka, hlavní 
stavbyvedoucí Ing. Petr Zhoř a stavbyvedoucí Ing. František 
Vlček.

Text a foto: Aleš Korvas, Zlínský kraj

V září začnou žáci ZUŠ ve Starém 
Městě výuku v nové budově v Rastislavo-
vě ulici. Obory, momentálně rozmístěné 
ve dvou budovách ve městě se soustředí 
v jednom objektu. Rozšířením kapaci-
ty a zvýšením počtu učeben vyjde ZUŠ 
ve Starém Městě vstříc žákům i pedago-
gům, nabídne kvalitní zázemí s potřeb-
ným vybavením, na které v původních 
prostorách nezbývá dostatek místa.

„Výstavbu budovy Základní umělec-
ké školy podpořil Zlínský kraj dotací ze 
svého rozpočtu ve výši 3 miliony korun, 
zbytek nákladů hradí Staré Město ze své-
ho rozpočtu. Celkové stavební náklady 
se vyšplhaly bezmála na 19 milionů ko-
run, z toho 17,7 milionů bylo vynalože-
no na výstavbu budovy samotné, zbylá 
částka připadá na vybudování příjezdové 
komunikace, zpevněných ploch pro pěší 
a oplocení,“ uvedl starosta Starého Města, Josef Bazala.

Budova ZUŠ je jednopodlažní s plochou střechou a bezba-
riérovým přístupem, její rozměry jsou 42 x 16 m. V nové bu-
dově najdou žáci ZUŠ velký taneční sál o rozměrech 9 x 13m, 
víceúčelový sál s plochou 80 m2 pro výuku dramatického obo-
ru, hudební nauky, pořádání koncertů a besídek, čtyři učebny 
hudební výchovy a rozlehlou učebnu výtvarné výchovy, jejíž 
součástí je i pec na vypalování keramických výrobků.

Vizuální podobu navrhl Ing. arch. Pavel Stojanov (GG 
Archico, a. s., Uherské Hradiště), projektovou dokumentaci 
zpracovala projektová a inženýrská kancelář Mikulík projekty 
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VÝSTAVBA NOVÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
DOKONČENA

 



Děti z MŠ Komenského se rozloučili 
s poslední třídou ve školce pasováním 
do řad prvňáčků. Dřevěného meče se 
chopil místostarosta Martin Zábranský, 
který každého z 23 žáčků třetí třídy MŠ 
Komenského pasoval mezi žáky prv-
ních tříd. 

Děti si přinesly do školky své nové 
aktovky a do nich si rovnou mohli 
schovat knížku, kterou dostali z rukou 
paní ředitelky. Na závěr si všichni spo-
lečně udělali společnou fotku na pa-
mátku. 

Přejeme novým prvňáčkům, ať se 
jim ve škole líbí a daří.

Text a foto: Aleš Korvas

Třeťáci v MŠ Komenského se rozloučili se školkou
Děti z MŠ Komenského se rozloučili s poslední třídou 

ve školce pasováním do řad prvňáčků. Dřevěného meče se cho-
pil místostarosta Martin Zábranský, který každého z 23 žáčků 
třetí třídy MŠ Komenského pasoval mezi žáky prvních tříd. 
Děti si přinesly do školky své nové aktovky a do nich si rovnou 
mohli schovat knížku, kterou dostali z rukou paní ředitelky. 
Na závěr si všichni společně udělali společnou fotku na památ-
ku. 

Přejeme novým prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a daří.
Text a foto: Aleš Korvas
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TŘEŤÁCI V MŠ KOMENSKÉHO SE ROZLOUČILI SE ŠKOLKOU

Město Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa

referent – referentka odboru stavebního úřadu a ÚP

Pracovní náplní je vedení správního řízení podle stavebního 
zákona, místo výkonu práce – Městský úřad Staré Město. 
Platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. v platném znění.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
Uchazeč – uchazečka musí splňovat předpoklady podle § 4, zá-
kona č. 312/2002 Sb.

Základní požadavky:
• státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR
• věk nejméně 18 let
• svéprávnost
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka

Kvalifikační požadavky
dle ust. § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: 
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architek-
tonického nebo právnického směru nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe 
v oboru stavebnictví nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Další požadavky:
• znalost právních předpisů – správního řádu a stavebního zá-
kona, včetně prováděcích vyhlášek
• znalost práce s výpočetní technikou na uživatelské úrovni
• organizační a komunikační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe v oblasti veřejné správy vítána

Přihláška podle § 7, odst.(4) zákona č. 312/2002 Sb. musí ob-
sahovat:
• jméno, příjmení, příp. titul 
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis

Požadované doklady:
• strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
• výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky včetně požadovaných příloh se podávají písemně 
do 15. 8. 2017 na adresu:

Městský úřad Staré Město
k rukám tajemníka
nám. Hrdinů 100
686 03  Staré Město

Výběrové řízení
podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.



zahájena i rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Rasti-
slavova v celkové hodnotě 700 000,- Kč Bude vybudována nová 
zpevněná plocha pro děti se zázemím pro pískoviště, pružinové 
houpačky a malé jeviště.

Velká rekonstrukce dětského hřiště se připravuje pod názvem 
„Zahrada MŠ křesťanská Staré Město“ Za Radnicí v celkové hod-
notě 1 700 000,- Kč. Cílem je vytvořit přírodní učebnu a hernu 
se zaměřením na rozvoj motoriky dětí a environmentální výcho-
vu. V letošním roce hodláme v první etapě proinvestovat částku 
ve výši asi 650 000,- Kč. Děti se dočkají zpevněné plochy ve tvaru 
kruhové výseče s barevnými paprsky betonových pražců. Část 
bude sloužit pro společenské události a bude sloužit jako hledi-
ště pro rodiče a návštěvníky školky. Pískoviště, dřevěné autíčko, 
sportovní prvky s domečkem z dřevěných kůlů by měl být dalším 
doplněním zahrady.

Za budovou školky na vyvýšené terase vznikne přírodní za-
hrada pro výuku ve venkovním prostředí, pro odpočinek, výtvar-
nou činnost nebo také svačinky. Nově vzniklé prostředí zahrady 
bude citlivě doplněno o výsadbu stromů a keřů.

Text: Josef Bazala, Foto: Aleš Korvas
  

a humorem, jakým se s pohádkou vyrovnali.
Režie se stejně jako v minulém roce ujala Anna Chudáková, 

která dříve pracovala jako kostymérka ve Slovenské televizi. 
Text a foto: Aleš Korvas

Vážení spoluobčané, dovolte, abych se 
s Vámi podělil o informaci, že město Sta-
ré Město v letních měsících provede vý-
měnu umělého povrchu hřiště v areálu 
„Rybníček“. Projektová dokumentace řeší 
rekonstrukci sportovní plochy, sportov-
ního vybavení, doplnění záchytného síťo-
vého oplocení a úpravu plochy u přilehlé 
sportovní haly. Povrch bude mít umělý 
fotbalový trávník III. generace - rekreační, 
školní a vrcholové úrovně. Jedná se o umě-
lý trávník tl. 40mm se zásypem křemičitým 
pískem a gumovým granulátem. Na ploše 
hřiště bude provedeno lajnování pro malou 
kopanou (futsal) o rozměrech 52x30 m, hři-
ště bude vybaveno dvěma brankami na ma-
lou kopanou. Dále bude provedeno záchytné síťové oplocení 
a úprava plochy u přilehlé haly. Rozpočtové náklady jsou ve výši 
2 100 000,- Kč. Práce budou ukončeny do konce července. Další 
nové hřiště bude vybudováno v blízkosti druhého stupně základ-
ní školy a to pod názvem „Areál pohybových aktivit“. Projektová 
dokumentace řeší přeměnu zastaralého, nefunkčního, špatně vy-
užitelného areálu hřiště. Na prostranství bude vybudováno veřej-
ně přístupné víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, 
florbal, volejbal a streetbal včetně sportovního vybavení, a to: sítě 
a sloupky pro tenis, volejbal, branky malé kopané, mobilní branky 
florbalu a koše streetbalu. Hřiště o rozměrech 44 x 22 m bude mít 
povrch z umělého vodopropustného tartanu. Typ povrchu je ur-
čen pro rekreační a školní úroveň. Kolem hřiště bude provedeno 
obvodové záchytné oplocení výšky 3 a 4 m s použitím sítí na oce-
lové konstrukci. Celková cena dle projektanta činí 3 465 486 Kč 
včetně DPH. Termín zahájení prací je stanoven na začátek srpna 
s termínem dokončení ve druhé polovině měsíce října. Předpo-
kládáme, že obě hřiště budou veřejnosti k dispozici zdarma.

Kromě víceúčelových hřišť pro sportovce bude o prázdninách 

Letos, stejně jako v předešlých letech, připravili členo-
vé Ochotnického divadelního spolku TJ Sokol Staré Měs-
to pohádku o Honzovi a Zlatovlásce. První řady sedadel se 
rychle plnily nejen dětmi, ale i dospělými a staroměstští 
ochotníci opět diváky nezklamali svou pověstnou lehkostí 
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DĚTI A SPORTOVCI SE DOČKAJÍ NOVÝCH HŘIŠŤ

POHÁDKA O ZLATOVLÁSCE
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Zprávy z radnice STAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 28.06.2017 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města k 30. 4. 2017.

K bodu 10) informaci o stavu investičního 
portfolia města Staré Město k 31. 5. 2017.

K bodu 16)

16.1  Zprávu o hospodaření společnosti Škol-
ní hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, Sta-
ré Město za rok 2016.

16.2  závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
za rok 2016.

16.3  závěrečný účet Mikroregionu Staro-
městsko, dobrovolného svazku obcí pro regi-
onální rozvoj mikroregionu, za rok 2016.
16.4  závěrečný účet Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy za rok 2016.

II. schválilo

K bodu 4) na základě žádosti p. Dagmar 
Mazůrkové, ředitelky Mateřské školy, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvkové 
organizace, Komenského 1721, 686 03 Staré 
Město, IČ: 75022532 přesun finančních pro-
středků v rámci schváleného rozpočtového 
ukazatele (na paragrafu 3111 Mateřské školy) 
ve výši 83.993 Kč, a to:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zří-
zeným PO – 83.993 Kč
- na položku 6351 Investiční transfery zříze-
ným PO + 83.993 Kč

K bodu 6) na základě žádosti p. Vítězsla-
vy Černé, ředitelky příspěvkové organizace 
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
686 03  Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
IČ: 75022559, snížení neinvestičního příspěv-
ku zřizovatele v r. 2017 o částku 250.000 Kč 
z důvodu spolufinancování připravované in-
vestiční akce města „Zahrada MŠ Křesťanská 
Staré Město – I. etapa“.
K bodu 7) Dodatek č. 47, kterým se mění 
a doplňuje „Smlouva o zajištění městské hro-
madné dopravy jako veřejné služby na území 
města Uherského Hradiště a obcí Kunovice 
a Staré Město“ ze dne 16. 2. 1994, uzavřeným 
se společností ČSAD BUS Uherské Hradiště, 
a.s., IČ: 27752968. Jedná se o příspěvek měs-
ta Staré Město na dopravní obslužnost na rok 
2017 ve výši 347.350 Kč.

K bodu 8) rozpočtové opatření č. 3/2017:
- zvýšení příjmů ze 129.036 tis. Kč na 134.753 
tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 168.029 tis. Kč na  172.495 
tis. Kč
- změnu financování ze 38.993 tis. Kč 
na 37.742 tis. Kč

K bodu 9) Zástavní smlouvu k nemovitosti 
č. 1/2017 v novém znění, která byla sjedna-
ná za účelem zástavy nemovitosti na základě 
schválené Smlouvy o zápůjčce č. 458/2017. 
Uvedená zástava bude předmětem zápisu 
do katastru nemovitostí, a bude platit po ce-
lou dobu trvání zápůjčky až do její splatnosti 
(5 let).

K bodu 11)

11.1  převod majetku – prodej pozemku 
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, panu 
Jaroslavu Šebkovi, bytem Staré Město, Huště-
novská 1505, za cenu dle znaleckého posudku 
ve výši 250 Kč/m 2 , za účelem rozšíření za-
hrady u rodinného domu.
Převod je osvobozen od DPH dle § 56, odst. 
1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění.

11.2  převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře cca 35 m 
2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Fran-
tišku Sadílkovi, bytem Rašovice 269, za cenu 
900 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
rekonstrukce a rozšíření rodinného domu.

11.3 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6066/3 trvalý travní porost o výměře 
1.862 m 2 v lokalitě ul. Huštěnovská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, společnosti Ray Service, a.s., Staré Město, 
Huštěnovská 2022, IČ 27756203, za cenu 400 
Kč/m 2 + příslušná sazba DPH, za účelem vy-
budování parkovací plochy.

11.4 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 3181 zast. plocha a nádvoří o výměře 
2.001 m 2 , který se nachází pod tenisovou 
halou v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, Salašská 
2182, IČ 29197121, za cenu 800 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů.

11.5 převod majetk – výkup pozemku:
• p. č. 721/7 orná půda o výměře 145 m2

od vlastníka pana Josefa Burdy, bytem Staré 
Město, Kopánky 1636
• p. č. 6012/33 ostat. plocha o výměře 97 m2
• p. č. 6012/34 ostat. plocha o výměře 50 m2
• p. č. 6018/14 ostat. plocha o výměře 1.267 
m2
• p. č. 6018/167 ostat. plocha o výměře 33 m2
• p. č. 6018/376 orná půda o výměře 1.862 m2
od vlastníka pana Josefa Otépky, bytem Staré 
Město, V Zahradě 488

• p. č. 6044/177 orná půda o výměře 3.018 m2
• p. č. 6112/108 orná půda o výměře 1.987 m2
• p. č. 6112/109 orná půda o výměře 1.619 m2
• p. č. 6112/111 orná půda o výměře 2.803 m2
• p. č. 6815 orná půda o výměře 3.454 m2
• p. č. 7099 orná půda o výměře 1.859 m2
od vlastníka pana JUDr. Josefa Panáčka, by-
tem Uherské Hradiště, Dlouhá 1302

• p. č. 4557/37 vodní plocha o výměře 39 m2
• p. č. 6013/220 orná půda o výměře 567 m2
• p. č. 6013/221 orná půda o výměře 1.461 m2
• p. č. 6013/222 orná půda o výměře 718 m2
• p. č. 6015/269 orná půda o výměře 1.058 m2
• p. č. 6027/25 orná půda o výměře 77 m2
• p. č. 6027/26 orná půda o výměře 606 m2
• p. č. 6027/45 trvalý travní porost o výměře 
64 m2
• p. č. 6112/251 orná půda o výměře 5.051 m2
• p. č. 6145/55 vodní plocha o výměře 268 m2
• p. č. 7107 orná půda o výměře 1.244 m2
od spoluvlastnic paní Dany Rýpalové, by-
tem Uherské Hradiště, Mařatice, Bedřicha 
Buchlovana 874 (spoluvlastnický podíl ½) a 
paní Věry Vyskočilové, bytem Uherské Hra-
diště, Mařatice, Bedřicha Buchlovana 880 
(spoluvlastnický podíl ½)

• p. č. 6008/194 orná půda o výměře 1.176 m2
od vlastníka paní Milady Hlaváčkové, bytem 
Uherské Hradiště, Míkovice, Partyzánská 225
vše v lokalitě Staré Město, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, za cenu 22 Kč/m2.

11.6  převod majetku – výkup prodejního 
stánku na pozemku p. č. 4549/1 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace – ulice náměstí Hrdi-
nů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od vlastníka – paní Veroniky Gotf-
rid, bytem Zborovice, Hlavní 84, za cenu 
160.000 Kč.

11.7 záměr na převod majetku a podmínky 
převdu částí pozemků p. č. st. 2478, p. č. st. 
1636, p. č. st. 2611, p. č. st. 2612, p. č. st. 
2479, p. č. st. 2480, p. č. 1638 zbořeniště 
a p. č. 2561/2 ostat. plocha o celkové výměře 
9.871 m2 , vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště (stavební pozemky č. 1–12 pro výstavbu 
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řadových rodinných domů a stavební pozemky č. 13–18 pro výstavbu 
samostatně stojících rodinných domů).

Podmínky postupu prodeje stavebního pozemku:
- oprávněným žadatelem o stavební pozemek může být pouze fyzická 
osoba
- zájemce o stavební pozemek uzavře s městem Staré Město smlouvu 
o poskytnutí jistiny a uhradí na účet vlastníka uvedenou jistinu dle 
smlouvy ve výši 30.000 Kč
- přidělení stavebního pozemku se uskuteční výběrovým řízením 
(obálková
metoda)
- minimální cena 1.700 Kč/m2 + DPH – pro řadovou zástavbu 2.200 
Kč/m2 + DPH – pro samostatně stojící RD
- ke kupní ceně za pozemek bude připočítán podíl na ceně za vyhoto-
vení GP
- předkupní právo pro město do doby kolaudace RD
- přílohou kupní smlouvy budou podmínky výstavby stanovené měs-
tem – regulace výstavby
- složení „kauce“ ve výši 100.000 Kč na zádržné, která v případě nedo-
držení
podmínek výstavby propadne ve prospěch města, část kauce ve výši 
50.000 Kč bude stavebníkovi vrácena po dodržení podmínek výstavby 
v okamžiku dokončení hrubé stavby včetně položení střešní krytiny, 
a to na základě žádosti stavebníka
- respektování zpracované projektové dokumentace na inženýrské sítě
- zahájení výstavby RD – nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlou-
vy
- doba kolaudace RD – nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy

Podmínky výstavby stanovené městem Staré Město – regulace vý-
stavby:
1. zákaz srubových staveb
2.1 maximální podlažnost RD (pro řadovou zástavbu) – 1 nadzemní 
podlaží +
obytné podkroví, střecha se sklonem, maximálně 45˚, římsa ve výšce 
maximálně 4 metry, hřeben ve výšce maximálně 11,5 m, výšky regula-
ce budou staženy k výšce osy komunikace před pozemkem
2.2.1 maximální podlažnost RD (pro samostatně stojící RD) – 1 nad-
zemní podlaží + obytné podkroví, střecha se sklonem, maximálně 
45˚, římsa ve výšce maximálně 4 metry, hřeben ve výšce maximálně 
11,5 m, výšky regulace
budou staženy k výšce osy komunikace před pozemkem
2.2.2 v případě 2 nadzemních podlaží, atika ve výšce maximálně 7 m, 
výšky regulace budou staženy k výšce osy komunikace před pozem-
kem
3. prostorová regulace RD – viz schéma prostorových regulací
4. zákaz střech z plechu 
5. stavba garáže – v rámci stavební hranice RD nebo v rámci stavební 
hranice
garáže
6. maximální výška plotu 2,2 m (vztaženo k ose komunikace před ob-
jektem), nesmí být překročena maximální hranice oplocení – viz re-
gulační situace
7. každý stavitel RD je povinen zajistit retenci dešťových vod na svém 
pozemku
8. každý stavitel RD je povinen zajistit odvod povrchových vod z vlast-
ního sjezdu a zpevněných ploch mimo veřejnou komunikaci
9. každý stavitel RD je povinen zajistit odstavná stání vozidel pro svůj 
dům na svém pozemku
10. lokalita je archeologickou oblastí, nutno postupovat v souladu 
s příslušnou
legislativou

11.8  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Staré 
Město (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, 

Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (stavebník) na právo provést 
na dotčených pozemcích ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště a k. ú. Huštěnovice, stavbu „D55 5507 Babice – 
Staré Město“.

  

p. č. výměra (m2) výměra 
dočas-
ného 
záboru 
(m2)

druh pozemku

4516/7 1164 90 ost.plocha,ost.komunikace
4560/99 204 192 vodní pl.,tok přirozený
4594/3 268 8 ost.plocha,ost.komunikace
6008/160 157 157 orná půda
6008/161 123 123 orná půda
6008/162 139 139 orná půda
6008/220 2 2 orná půda
6010/9 8958 1896 ost.plocha,ost.komunikace
6028/2 32459 3091 orná půda
6028/3 3005 2 ost.plocha,ost.komunikace
6028/18 419 208 ost.plocha,ost.komunikace
6028/19 660 262 orná půda
6028/21 569 8 orná půda
6028/29 215 187 orná půda
6028/30 10996 43 orná půda
6030/11 1073 394 orná půda
6030/101 1516 25 orná půda
6030/115 34 34 ost.plocha,ost.komunikace
6030/123 12 12 ost.plocha,ost.komunikace
6030/171 294 45 orná půda
6034/43 8959 335 vinice
6044/164 17779 41 orná půda
6044/377 7 7 ost.plocha,ost.komunikace
6044/378 144 144 ost.plocha,ost.komunikace
6044/444 48 48 ost.plocha,ost.komunikace
6044/609 431 66 orná půda
6044/646 561 487 orná půda
6061/7 10398 273 ost.plocha,silnice
6065/6 108736 26 orná půda
6065/9 1046 1 orná půda
6065/10 959 34 vodní pl.,tok přirozený
6165/119 7465 108 orná půda
6165/123 940 465 orná půda
6165/233 1178 35 orná půda
6165/362 1748 140 orná půda
6455 1231 12 orná půda
6501/1 506 74 orná půda
6627 4829 23 ost.plocha,ost.komunikace
6629 2953 2 ost.plocha,ost.komunikace
6686/1 1627 46 ost.plocha,ost.komunikace
6692/2 152 92 ost.plocha,ost.komunikace
6759 936 473 orná půda
7261/10 25 25 ost.plocha,ost.komunikace
7263/11 2 2 ost.plocha,ost.komunikace
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11.9  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Staré 
Město (opatrovník neznámé Boženy Bendové, jejíž spoluvlastnický 
podíl činí 3/8 a neznámého Jana Kašpárka, jehož spoluvlastnický podíl 
činí 2/8 k pozemku p. č. 6169/2 – na základě usnesení Městského úřa-
du Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, 
vydaného dne 26.04.2017, č.j. MUUH-SŽP/14055/2017/Ču/R 43, kte-
ré nabylo právní moci dne 19.05.2017; spoluvlastníkem podílu ve výši 
3/8 je ČR, právo hospodařit SPÚ) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, 
IČ 65993390 (stavebník) na právo provést na dotčeném pozemku 
p. č. 6169/2, podíl 5/8, zapsaného na LV 4426 pro obec Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, stavbu „Oprava mostu ev. č. 55-041 přes 
Jalubský potok za Huštěnovicemi“.

11.10 uzavření Smlouvy o náhradě za smýcené dřeviny mezi městem 
Staré Město (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Pra-
ha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390.
Smýcené dřeviny jsou součástí pozemků, které jsou ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, a spadají do ochranného pásma stavby „D55 5507 Ba-
bice – Staré Město“.

K bodu 12) 2. kolo dotačních programů v roce 2017

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2017“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 
2017“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 
2017“
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku města Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Staré 
Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu měs-
ta Staré Město

K bodu 13) 

13.1 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Staré Město v individuální dotaci v roce 2017 žadateli:
B) Individuální dotace
Slovanská unie z. s. 10.000 Kč  
se sídlem Lohniského 853/8, Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 48133396
zastoupen doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., předseda spolku
účel: podpora části festivalu POLSKÁ A CHORVATSKÁ KULTURA 
2017 (IV. DNY SLOVANSKÉ KULTURY) 

13.2  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Staré Město v individuální dotaci v roce 2017 žadateli:

B) Individuální dotace

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.   10.000 Kč
se sídlem Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou
účel: pořízení odsávačky, infuzního stojanu a antidekubitní matrace, 
která povede ke zkvalitnění služeb a péče o pacienty v terminálním 
stadiu.

K bodu 15) peněžní dar pro každou oceněnou osobu Cenou města 
Starého Města pro rok 2017 ve výši 5.000 Kč.

III. neschválilo

11.11  převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/117 ostat. 
plocha/ostat. komunikace o výměře 200 m2, která se nachází u nemo-
vitosti č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul. Janáčkova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování parkovacích 
míst pro restauraci Masaro a jejich následné užívání a za účelem zajiš-
tění zásobování provozovny.

11.12  převod majetku – prodej části pozemku p. č. 340/132 orná 
půda o výměře cca 15 m2, v lokalitě ulice Sadová ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Zdeňku a paní Marii Břečkovým, 
bytem Staré Město, Sadová 1841, za účelem rozšíření předzahrádky 
u rodinného domu, z důvodu vedení inženýrských sítí na pozemku.

11.13  převod majetku – prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostat. 
plocha o výměře cca 200 m2 , v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům panu Petru a paní 
Martě Moučkovým, bytem Staré Město, Slavomírova 1627, za účelem 
rozšíření předzahrádky u rodinného domu, z důvodu plánované revi-
talizace ulice Slavomírova.

IV. udělilo

K bodu 15) Cenu města Starého Města v roce 2017:

Josefu Panáčkovi, bytem Salaš 136
Františku Janíkovi, bytem Staré Město, Mahenova 1689
Dipl. Ing. Ivovi Goropevšekovi, bytem Maribor, Plečnikova ulica 3

V. revokovalo

K bodu 9) Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2017 v původním zně-
ní.

K bodu 14) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organiza-
ce Středisko volného času Klubko Staré Město z důvodu doporučení 
Krajského soudu v Brně.

VI. uložilo

K bodu 5) odvod finančních prostředků z investičního fondu pří-
spěvkové organizace Mateřská škola, Rastislavova 1800, 686 03  Sta-
ré Město, IČ: 75022541, ve výši 200 tis. Kč dle § 31, odst. 2) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
do rozpočtu zřizovatele z důvodu spolufinancování připravované in-
vestiční akce města „Revitalizace zahrady MŠ Rastislavova“.       

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

7264/70 11 11 orná půda
7264/82 7 7 orná půda
7266/8 136 136 orná půda
7266/31 461 461 orná půda
7266/41 988 988 orná půda
7266/42 379 379 orná půda
7266/43 45 45 orná půda
7266/49 47 47 vodní pl.,tok přirozený
7266/50 209 209 orná půda
7269/6 14 14 orná půda
7269/8 134 134 ost.plocha,manipulační pl.
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POUŤ KNĚŽÍ A POMOCNÍKŮ 
22. června 2017 se uskutečnila pouť kněží a pomocníků uherskohra-

dišťského děkanátu do Zašové, Starého Zubří a Štramberka. Na snímku 
kaple Sv. Ducha v Zubří s našimi poutníky.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

DOŽÍNKOVÁ MŠE SVATÁ
Dožínková mše svatá se uskuteční 27.srpna.2017 v 10 hod. v kostele Sv. 
Ducha. Všichni jste srdečně zváni.

PŘIHLÁŠKA DO KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Přihlášku do křesťanské výchovy 

– náboženství ve farnosti Staré Město
 pro žáky 1. - 9. ročníku ZŠ na školní rok 2017/18 můžete ode-

vzdat katechetce, duchovnímu otci 
(příp. do schránky na faře) nebo v ředitelně školy

 (příp. třídnímu učiteli). 

Výuka začne v pondělí 11. září.  
Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách farnosti:

www.farnoststaremesto.cz
Nový školní rok zahájíme mší svatou v neděli 10. září 2017 v 14.00 

hod. v kostele Svatého Ducha. 

byla Adéla Gálová. Nejrychlejším klukem se stal Ondra Turčin, 
druhý doběhl Martin Říha a třetí místo obsadil Míša Kozumplík.

Akce proběhla  v rámci projektu Efektivní prevence, který 
podpořil Zlínský kraj.

Mgr. Martin Motyčka

ke stažení na webových stránkách města Staré Město v ka-
tegorii Město – Dotace a to od 29.06.2017. Lhůta pro podání 
kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2017 
do 31.08.2017.

V pátek 23. června proběhla na sportov-
ním areálu Rybníček preventivně-sportovní 
akce s cílem přesvědčit děti, že kouření je 
velmi nebezpečný zlozvyk. Všechny tři tří-
dy šesťáků postupně absolvovaly připravený 
program. Jeho součástí byl krátký vytrva-
lostní běh na okruh okolo fotbalového hři-
ště, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, 
ale i za svoji třídu. Druhou polovinu pro-
gramu zahrnoval test teoretických znalostí 
o nebezpečí užívání cigaret a spirometrická 
zkouška kvality dýchání aparátu.  

V obou částech programu museli žáci 
předvést znalosti, rychlé nohy nebo správ-
ně fungující plíce. Ti nejlepší pak obdrželi 
drobné ceny. A ostatní se alespoň přesvěd-
čili o tom, že cigareta do ruky dětem sku-
tečně nepatří. Snad si toto přesvědčení s se-
bou ponesou i dále do života …

Mé poděkování patří zdravotní sestřičce 
paní Haně Korandové z plicní ambulance 
MUDr. Stanislavy Kacrové, která dětem zprostředkovala spiro-
metrickou zkoušku. Dále je třeba poděkovat paní Ing. Petře Žíd-
kové a Janě Doležalové, které za námi přijely až ze Vsetína a zajiš-
ťovaly teoretickou část naší akce.

A jak to všechno dopadlo... Mezi děvčaty byla nejrychlejší Kač-
ka Čejková, na druhém místě se umístila Kája Lanšperková a třetí 

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů 
z prostředků města Staré Město pro právnické osoby nezisko-
vých spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2017. 

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou 

DEN BEZ TABÁKU ŠESŤÁKŮ ZŠ STARÉ MĚSTO

2. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2017
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P. LUDWIG KAMM ODCHÁZÍ
Z TÖNISVORSTU 

2. července 2017 odchází P. Ludwig Kamm, správce farností partner-
ského města Tönisvorst, do penze. Několikrát navštívil také Staré Město, 
jak kostel sv. Michaela, tak i kostel Svatého Ducha. 

Původně vystudovaný chemik opouští v 69 letech farnost sv. Corne-
lia v St. Tönis a farnost sv. Gotharda ve Vorstu, kam před 27 lety přišel. 
I nadále bude vypomáhat v duchovní správě, a to přímo v sousedním 
městě Kempen, kde se narodil proslulý augustiniánský řeholník a autor 
knihy Následování Krista Tomáš Kempenský. Také bude pokračovat jeho 
podpora a nasazení pro děti v africkém státě Burundi, který pravidelně 
navštěvuje již od roku 1989. Zde vybudoval ve městě Gitega tzv. Zacheův 
dům, kde nacházejí domov a zároveň získávají vzdělání mnohé děti. Ještě 
dnes mu již mladí lidé posílají emaily, ve kterých vyjadřují svou vděč-
nost. Spolu s farníky poskytoval pomoc i v jiných zemích, především 
v Rumunsku a Indii, ať už prostřednictvím ‚Action Medeor’, poskytová-
ním léků nebo misijního díla pro podporu dětí z celého světa aj.  

„I když jsem neměl žádnou rodinu, nikdy jsem se necítil osamělý, 
protože jsem byl vždycky součástí farního společenství,“ říká P. Ludwig 
Kamm.

Více informací na www.rp-online.de/nrw/staedte/toenisvorst
Foto: František Ingr

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE
MÁ NOVÉ BISKUPY

V závěru slavnostní bohoslužby, která se konala 5. července 2017 při 
Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě, bylo zveřejněno jme-
nování dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi.  
Stali se jimi P. Antonín Basler, kancléř arcibiskupství, a P. Josef Nuzík, 
generální vikář. 

Foto: Pavel Langer. Člověk a víra

P. MGR. ANTONÍN BASLER 
Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě. Dětství a mlá-

dí prožil se třemi staršími sestrami v Olšanech na Šumpersku.  V letech 
1971 – 1975 navštěvoval Střední železniční školu v Šumperku, obor 
elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě. Poté pracoval 
jako technik u Československých státních drah a absolvoval dvouletou 
základní vojenskou službu. Po pětiletém studiu na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přijal 30. června 1984 v olomoucké 
katedrále sv. Václava kněžské svěcení. 

Působil v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999), také 
jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999). Od roku 1999 do sou-
časnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci a od roku 2000 působí 
jako kancléř Arcibiskupství olomouckého.

K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a byl jmenován členem 
liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze 
olomoucké. Dne 5. července jej papež František jmenoval pomocným 
biskupem olomouckým.

MONS. MGR. JOSEF NUZÍK

Narodil se 25. července 1966 ve Strání na Uherskobrodsku. Zde 
vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými deseti sourozenci – čtyř-
mi bratry a šesti sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti 
v Uherském Brodě pracoval jako soustružník v tamějších Slováckých 
strojírnách (1984 – 1989). V tomto období také absolvoval dvouletou 
základní vojenskou službu. Na podzim roku 1989 začal svou přípravu 
ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval 
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomou-
ci. 

Po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 působil v Novém Jičíně. 
Jeho dalšími farnostmi byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–
2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), kde byl také děkanem vizovického 
děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře 
v Olomouci a v roce 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým 
generálním vikářem. Papež František ho 5. července 2017 jmenoval po-
mocným biskupem olomouckým. 

Dosavadním pomocným biskupem byl Josef Hrdlička, který 
ve věku 75 let v souladu s kanonickým právem podal rezignaci na svůj 
úřad a papež František ji k 1. únoru 2017 přijal. Od tohoto data je eme-
ritním pomocným biskupem olomouckým. 

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi 
s řízením diecéze a zastupovat ho. Diecézní biskup se s ním radí o zá-
važnějších záležitostech, hlavně pastorační povahy.    

Více informací na www.ado.cz

Diecéze - územní oblast, kterou spravuje biskup
Arcidiecéze - diecéze s širším působením, která stojí v čele církevní pro-
vincie

Biskup - správce diecéze
Pomocný biskup - pomocník diecézního biskupa v řízení diecéze
Generální vikář - pomocník diecézního biskupa s delegovanými pravo-
mocemi
Kancléř – vyřizuje právní agendu diecéze
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Zasteskne se našim deváťákům po jejich staré škole? Možná si 
teprve dnes mnozí z nich uvědomili, že 30. 6. vkročili naposledy 
jako žáci do oné obávané budovy, v níž strávili tolik let. Po prázd-
ninách již získají status studenta. Odpoledne totiž proběhlo 
tradiční rozloučení s našimi absolventy. V 15 hodin nastoupily 
na pódium třídy 9. A s paní učitelkou Valíčkovou a 9. B v dopro-
vodu paní učitelky Bazalové, Pelkové a Kašné. V 17 hodin patřil 
prostor místní sokolovny třídám 9. C a 9. D a jejich třídním – 
panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce  Kardosové. Druhým stup-
něm ale většinu času žáky 9.C provázela paní učitelka Podhrázká.

K deváťákům nepromluvili pouze třídní učitelé, ale také pan 
ředitel a pan starosta. Zhodnotili jejich povinnou školní docház-
ku a popřáli jim štěstí a spoustu úspěchů na středních školách 
a učilištích. Poté si od nich žáci převzali pamětní listy.

Kromě přečtení nejlepších slohových prací, poděkování uči-

Kateřina Spáčilová ze VII.D obsadila 3. místo v okresním 
kole Malování na PC.  Blahopřejeme.

Mgr. Jana Slančíková

ROZLOUČENÍ S 9. ROČNÍKEM

ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ ZŠ

telům a zhlédnutí videí 
naplnil program i pan 
učitel Zábranský se škol-
ní cimbálovou muzikou 
a sborem. Doplnily je 
Barča Broklová a Valča 
Cíchová ze 7. D se svou 
recitací.  

Hosté i naši absolven-
ti si mohli prohlédnout 
tabla všech tříd, pobavit 
se nad starými či nový-
mi příspěvky a fotkami 
ze školních kronik a za-
vzpomínat na nejrůzněj-
ší akce a události.

Našim vycházejícím 
žákům přejeme hodně 
sil a odhodlání v dalším 
studiu.

Text: ZŠ Staré Město, 
Foto: Aleš Korvas
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V pondělí 26. června čekal na žáky 7. ročníku pestrý pro-
gram v rámci „Dne prevence“, který uspořádal žákovský parla-
ment a zdravotníci naší školy. V dnešní době se děti stále častěji 
setkávají s nástrahami a závislostmi, proti kterým je tato akce 
zaměřena. Žáci se prostřednictvím 9 stanovišť seznamují se zá-
vislostmi, jako je kouření a alkohol, zjišťují, co způsobuje jejich 
užívání a jaká rizika při něm hrozí. Dnešní velkou hrozbou jsou 
také poruchy příjmu potravy. Žáci zjistí, co je anorexie a bulimie, 
jak se proti nim bránit a jak se správně stravovat. Na dalších sta-
novištích žáci prozkoumali hrozby reklamy a internetu. Důležité 
bylo také seznámit žáky s tím, jak se zachovat v případě úrazu. 
Vyzkoušeli si zastavit krvácení, ošetřit zlomeninu, obvazovou 
techniku a transport raněného.

Doufáme, že si žáci z celého dne odnesli spoustu užitečných 
informací. Jsme rádi, že jsme měli možnost přiblížit základy 
prevence a pohovořit se žáky o nebezpečích, která na ně čekají 
na každém kroku.

Děkujeme všem externistům, kteří na jednotlivých stanoviš-
tích hovořili o závislostech, a také našim parlamenťákům, kteří 
školitelům pomáhali.

I když nám v pátek 16. června zazvonilo na konec vyučování 
a všichni žáci vyběhli ze staroměstské školy těšící se na víkendové 
volno, 27 šesťáků se ještě do školy natěšeně vrátilo v podvečer-
ních hodinách.

Nevšední zážitek, který na ně čekal, by nadchl asi každého za-
páleného čtenáře. Chystala se totiž Noc s literaturou uvnitř bu-
dovy školy.

V pět hodin odpoledne šesťáčky uvítala postava autora Karla 
Poláčka a žáci ihned věděli, že se bude jednat o tematiku literár-
ního díla – Bylo nás pět, neboť se s touto knihou již dříve sezná-

DEN PREVENCE

NOC S LITERATUROU

Akce proběhla v rámci projektu Efektivní prevence, který pod-
pořil Zlínský kraj.

Bc. Tereza Tomalová

mili v hodinách literatury. O to větší záži-
tek na ně čekal. Věděli totiž, do čeho jdou. 
Těšili se na jednotlivá dobrodružství pětice 
chlapců, kteří prožívali dětství bez mobilů, 
elektroniky a dalších vymožeností moderní 
doby.

Celé literární nocování začalo bojovkou, 
která rozdělila děti do pěti družstev podle 
toho, kterou postavu si ve hře vybojovaly. 
A tak jsme měli skupiny pod velením Péti 
Bajzy, Zilvara z Chudobince, Čeňka Jirsá-
ka, Bejvala Antonína a Édy Kemlinka. Tyto 
týmy pak plnily úkoly spjaté s rošťáckými 
klukovinami, samotnou knihou, četbou 
i filmem. Nechybělo ani tradiční opékání 
špekáčků, zpívání u kytary, hra na schová-
vanou, míčové hry a stezka odvahy, kterou 
zvládli všichni na jedničku. Ke spánku naše 
nejmenší ukolébalo filmové ztvárnění této 
knihy. Jeden z úkolů dětem napověděl, že se 
celé nocování neslo v duchu kapitoly Cesta 
do Indie a zpět. Proto i večerní promítání 
uzavřelo literární hru tímto dílem.

Sobotní ráno si žáčci užili společnou 
snídaní a posledním úkolem - vymyslet tý-

mový pokřik. Celkově se nejvíce dařilo družstvu Péti Bajzy, které 
vyhrálo zlaté medaile. Na druhém stupínku se umístilo družstvo 
Bejvala Antonína a třetí příčka čekala pro tým Čeňka Jirsáka. Ka-
ždý nocležník dostal na památku záložku do knihy a po krátkém 
rozloučení už se všichni hrnuli ke svým domovům.

Doufáme, že si naši čtenáři odnesli nevšední zážitky, vzpomín-
ky a také kus přečtené kapitoly ze své oblíbené knihy. Těšíme se 
na další společná dobrodružství s literaturou!

Mgr. Kateřina Bazalová



zentovali naši školu v nejrůznějších olympiádách a soutěžích 
a přejeme zasloužené prázdniny.

Mgr. Jarmila Králová

Ve čtvrtek 22. června měli žáci pátých tříd ze ZŠ Jalubí a ZŠ 
Staré Město možnost navštívit budovu druhého stupně naší školy. 
Přišli si totiž obhlédnout místo, kam nastoupí po prázdninách. 
Nabitý program si pro ně připravili žáci letošních šestých ročníků. 
Na páťáky čekala prohlídka školy, seznámit se mohli s odbornými 
učebnami, tělocvičnou a školní jídelnou. Zajímavou podívanou 
připravily pro budoucí žáky 2. stupně paní učitelky Kardosová 
a Mlčúchová, které jim v učebnách chemie a fyziky předvedly 
pokusy. Šesťáci si pro nové žáky přichystali také akční hodinu pl-
nou her a zábavy. Hrál se Riskuj, luštily se křížovky, plnily úkoly 
na stanovištích atd. Doufáme, že se našim budoucím šesťákům 
u nás zalíbilo, a přejeme jim úspěšný start v novém školním roce.

Bc. Tereza Tomalová
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I letos jsme na ZŠ 
Staré Město neporuši-
li tradici a nejlepší žáci  
naší školy byli odmě-
něni výletem. Ve středu 
21. června jsme navští-
vili nedaleký Slavkov 
u Brna. Mohyla míru  
a slavkovský zámek byly 
nevyhnutelnou dávkou 
kulturního poznání. 
Pěkné, slunečné počasí 
umocnilo zážitky z krás-
ného slavkovského kou-
paliště a beachvolley-
ballu. Všichni jsme byli 
nadšeni jeho čistotou 
a zelení, která poskytla 
každému návštěvníko-
vi dostatek soukromí. 
Na vysoké úrovni byla 
také nabídka občerstve-
ní, kterou jsme patřičně 
využili. 

Děkujeme všem, kteří skvěle v letošním školním roce repre-

V úterý 27. června se šesťáci ZŠ Staré Město vydali pěšky 
do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná 
soutěž Zelená stezka.

Celá soutěž proběhla v rámci odloženého Dne Země. Čtyřčlen-
né hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi dva kilometry. 
Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, odpadového hospodářství, 
poznávání živočichů a rostlin. Navíc měly na trati nachystaných 
30 otázek o znalostech naší i světové přírody. 

Počasí bylo skvělé, kolegové připraveni, děti natěšeny... Jen ti 
komáři... Těch bylo trochu více, než bychom si přáli. 

Mgr. Martin Motyčka

AUSTERLITZ

NÁVŠTĚVA PÁŤÁKŮ

ZELENÁ STEZKA V KUNOVSKÉM LESE
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 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Pátek 11.  – sobota 19. srpna
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,

www.eventcentrum.cz

Čtvrtek 13. července
CO VZALA VODA A PŘINESL ČAS
Zahájení výstavy k připomenutí 20. výročí povodní 
ve Starém Městě
Začátek 17.00 hod.

Sobota 26. srpna
PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM
Pořádá společnost přátel historie Morrigan
Náměstí Velké Moravy

VZPOMÍNKA

Dne 18. 7. 2017 uplynulo 30 let 
od doby, kdy nás opustila naše drahá 

maminka, babička a prababička paní 
Marie Feldváblová.

S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují děti Blanka, Františka a Josef 
s rodinami

Lékárna na zdravotním středisku 
je po rekonstrukci střediska otevřena ve stávajících prostorách 
- nikam není přestěhovaná a ani se nebude stěhovat !!!
- otevírací doba je stále stejná jako dříve - viz. níže
- na všechny se těšíme 

LÉKÁRNA na zdravotním středisku

OTEVÍRACÍ  DOBA

Pondělí  7:15 - 17:00
Úterý  7:15 - 17:00
Středa  7:15 - 17:00
Čtvrtek  7:15 - 17:00
Pátek  7:15 - 15:30

tel: 572 541 052

Svatopluk Pořízek, 603 864 321, Lékárna Za Mlýnem, s.r.o.

Uzávěrka dalšího čísla bude
v pátek 11.8.2017, další noviny vyjdou

v pátek 1.9.2017.

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

Vstupné:
děti do tří let, osoby ZTP zdarma

dospělí: celodenní 40,- Kč
po 18. hodině 20,- Kč

mládež do 15 let, studenti: celodenní 20,- Kč
po 18. hodině 10,- Kč

důchodci: celodenní 20,- Kč
po 18. hodině 10,- Kč

Provoz:
červen, září po - pá  14:00 - 19:00 hod.
  so - ne  10:00 - 19:00 hod.
červenec, srpen   10:00 - 20:00 hod.

KOUPALIŠTĚ

Koupím ve St. Městě menší RD 
např. 2+1 (3+1), k nastěhování, 

s malým pozemkem (drobné opravy nevadí),
nebo byt v UH 2+1 v OV (ne Východ). 

Nejsem RK. Tel.: 702 551 778
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Ve středu 28. června jsme pro žáky 8. ročníku ZŠ Staré Město 
přichystali akci s názvem Ochrana člověka za mimořádných si-
tuací. Žáci každé třídy byli rozděleni na dvě skupinky a postupně 
procházeli 4 stanoviště. Na prvním stanovišti se naučili poskytovat 
první pomoc. Vyzkoušeli si obvazovou techniku a transport, nau-
čili se ošetřit otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení a resuscitovat 
zraněného. Na druhém stanovišti žáci získali znalosti z oblasti to-
pografie. Pracovali s mapou Uherského Hradiště, ve které se učili 
správně orientovat. Na třetím stanovišti na ně čekala  přednáška 
o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinova-
ně postupovat při provádění záchranných akcí. Dozvěděli se také, 
co si nesmí v případě ohrožení zapomenout zabalit do evakuač-
ního zavazadla. Čtvrté stanoviště bylo věnováno živelným pohro-
mám, konkrétně povodním, sesuvům půdy či požárům. Zde měli 
žáci možnost vyzkoušet si také požární masky.

Akce byla úspěšná a žáci získali spoustu nových informací.  

Ekonomika nemusí být vždy nuda. Online soutěž Rozpočti si 
to je toho důkazem. Posledních 5 měsíců se žákyně SOŠ a Gym-
názia Staré Město věnovaly rozpočtu domácnosti. Soutěž byla 
rozdělena do tří kol. V prvním kole si soutěžící vybrali rodinu 
a seznámili se s rozpočtem. Druhé kolo se zabývalo rozdělením 
financí na stravu, zájmy atd. Žákyně měly také popsat, jak vypa-
dají Vánoce v dané rodině. Třetí kolo bylo věnováno investicím, 
výběru vhodného bankovního účtu. Následovalo zapsání do fi-
nálního rozpočtu domácnosti.

Cílem celé soutěže bylo nasbírat co nejvíce zlatých mincí, které 
soutěžící dostávali za řádné splnění zadaných úkolů. 10 nejlep-
ších týmů z celé České republiky čekala odměna v podobě zá-

Martin Bradáč bojoval 22. června 2017 v republikovém finále 
studentů středních zemědělských škol v jízdě zručnosti s trakto-
rem a vlekem v Sušici a Janovicích nad Úhlavou. 

Po celé republice se v průběhu dubna a května uskutečnila ob-
lastní soutěžní kola a ti nejlepší jezdci se utkali v celostátním kole 
22. června v Sušici. Žáci soutěžili s traktorem New Holland T4 
a pětitunovým vlekem. Na soutěžící čekala v areálu bývalých ka-
sáren v Janovicích nad Úhlavou trať s různými úkoly jako slalom, 
osmičky, couvání do garáže, zastavení na přesnost apod. Vítězem 
byl nejrychlejší a nejpřesnější traktorista. Poctou jak pro soutěží-
cí, tak i pro ostatní účastníky byla návštěva ministra zemědělství 
Mariana Jurečky. Ten si také jako předjezdec vyzkoušel závodní 
trať a dokázal, že mu zřejmě práce v oboru není cizí. Jeho čas by 
jej zařadil ve výsledkové listině na druhé místo. Při neformální 
diskuzi také přislíbil další podporu ze strany ministerstva země-
dělství pro školy se zemědělskými obory, zajímaly jej také běžné 
problémy ve výuce jak z pohledu žáka, tak i vyučujícího. Vystu-
poval zde velmi otevřeně a sympaticky.

Pro našeho Martina byla velkou nevýhodou v soutěži sku-
tečnost, že až na krátké svezení na našem dnu otevřených dveří 
neměl na rozdíl od dalších soutěžících možnost připravovat se 
na moderním traktoru New Holland, ale pouze na našich „sta-

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

STAROMĚSTSKÉ EKONOMKY ZÍSKALY TŘETÍ MÍSTO

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY - AGROTEC JÍZDA ZRUČNOSTI 2017 

bavné hry „Burza“, která se konala v Praze 12. 6. 2017. Za staro-
městský tým soutěžily: Kristýna Džubová – kapitánka týmu, dále 
Monika Abschneiderová, Petra Kaňovská, Andrea Náplavová, 
Lucie Varmužová a jako podpora z řad vyučujících Ing. Zdeňka 
Adamčíková. Hra se skládala ze šesti kol, ve kterých staroměst-
ské soutěžící investovaly do jedenácti rozdílných akcií v různých 
investičních podnicích. Svou pílí a nápady si vybojovaly krásné 
třetí místo.  

Gratulujeme.
Autor: Ing. Zdeňka Adamčíková

rých, dobrých Zetorech“. Oba jsme s troškou závisti sledovali no-
vou soupravu výcvikového vozidla autoškoly SOŠ Sušice a v du-
chu si přáli, ať máme jednou také takovou. Na snění ale nebyl čas. 
Startujeme. Na trati Martin skvěle zvládl úskalí všech hodnotí-
cích prvků a celkově šestým nejlepším časem překvapil možná 
i sám sebe. Po dojezdu do cíle však přišlo malé rozčarování. Roz-
hodčí mu v cíli udělil 6 trestných bodů za nedodržení parkovací 
výseče. Přední pneumatika, nacházející se uvnitř výseče, jemně 
překrývala čáru. Marné byly protesty Martina, že přece i v tenise 
platí, že čára hraje. Rozhodčí odvětil, že se prý o tenis nezajímá. 
Na závěrečném ceremoniálu bylo vyhlášeno pořadí prvních pěti, 
další účastníci obdrželi hodnotné upomínkové předměty a pa-
mětní list za účast. My odhadujeme Martinovo umístnění kolem 
7. místa, což je velmi dobrý výsledek. Martin tak jen potvrdil svůj 
mimořádný cit pro přesnost a preciznost.

V České republice funguje přes 90 středních škol a učilišť se 
zemědělskými obory a záměrem je vrátit jízdy zručnosti na vý-
sluní a organizovat soutěž, kde by se setkali nejlepší studenti 
z celé republiky. Zemědělský svaz ČR v dalších ročnících počítá 
s tím, že finále celé soutěže bude putovní, takže další rok bude 
uspořádáno ve spolupráci s jinou střední školou a zemědělským 
podnikem v jiném regionu. 

Autor: Mgr. Radislav Dolina

Věříme, že pokud by se v životě dostali do krizové situace, uměli 
by si s ní poradit.

Bc. Tereza Tomalová
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Již druhým rokem poslední neděli 
před koncem školního roku staroměstská 
knihovna spolu s místními spolky připra-
vila akci Hurá prázdniny. Děti na osmi 
stanovištích plnily úkoly a hravou formou 
se seznamovaly s historií a současností Sta-
rého Města. Společně s dětmi jsme si chtěli 
připomenout 20. výročí povýšení Starého 
Města na město. Podobná akce již proběhla 
loni, kdy jsme po Starém Městě putovaliw 
od jednoho stanoviště ke druhému. 

Všem zúčastněným organizacím a spol-
kům patří velký dík a doufáme, že se za rok 
zase všichni na podobné akci sejdeme.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY!!!

Text: Milada Rokytová, Foto: Aleš Korvas

HURÁ PRÁZDNINY 2017
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MŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINYMyslivecké sdružení Lípa 
zve na

Který se bude konat 6. 8. 2017 od 10:00 hodin 
na staroměstských Loukách 

(u přírodní vodní nádrže za Uni Hobby). 

Připraveny budou úkoly a soutěže pro děti:
- střelba ze vzduchovky
- poznávání zvěře
- poznávání dřevin
- ukázky práce loveckých psů a jejich tréninku
- soutěžní kvíz o ceny
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno (myslivecký čaj, 

nealko, pivo, klobásky, zvěřinové speciality)

1. Myslivecký
dětský den



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ČERVEN 2017

Od okna, zprava: Matyáš Jakeš, Klára Tomečková, Anita Lilly Petrusková, Rozálie Kucková, Lilly Anna Formanová,  
Natálie Chrenová, Jan Andrýsek, David Marovič

Od okna zprava: Dominik Janík, Eliška Kolaříková, Klára Kašparová, Nicol Voženílková, Stela Vlčková, Sarah Bublíková,  
Jakub Tyml, Jiří Železník


