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Výročí úmrtí Miroslava Schönbauma
Střelba ve Starém Městě
Staroměstský Čochtan
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Deset let letos uplyne od úmrtí dlouholetého čelního před-
stavitele Starého Města, Miroslava Schönbauma. Ten v letech 
1998 - 2002 působil jako místostarosta a v letech 2002 - 2006 
jako starosta města. Během jeho funkčních období navázal na 
práci svého předchůdce pana Františka Slavíka, a výrazně se 
tak zasadil o rozvoj našeho města. Byla realizována celá řada 
významných investičních akcí, na které byly získány i nemalé 
finanční prostředky z dotací ze státního rozpočtu, případně  
z finančních prostředků PHARE. Z nejvýznamnějších lze vzpo-
menout například komunikaci a inženýrské sítě na Loukách, 
kde vznikla celá řada obchodních prostor, ale také se výrazně 
dopravně ulehčilo centru města. Další významnou akcí byla 
přístavba radnice a 1. etapa rekonstrukce zateplení základní 

školy na sídlišti Komenského. 
Výčet investic, které se ve Starém Městě pod jeho vedením 

provedly, by byl dlouhý, za zmínku však jistě stojí ještě ales-
poň rekonstrukce Sokolovny,  nemalou měrou se zasadil také 
o výstavbu cyklostezek podél Baťova kanálu a dále směrem na 
Kostelany nad Moravou, které jsou v současnosti páteří cestov-
ního ruchu v našem městě, ale také výstavba inženýrských sítí 
a komunikací na Trávníku, kde vyrostlo více než 50 rodinných 
domů.

Pan Miroslav Schönbaum ale nebyl jen komunálním poli-
tikem. Byl také vášnivým myslivcem, člověkem, který miloval 

VÝROČÍ ÚMRTÍ BÝVALÉHO STAROSTY 
MIROSLAVA SCHÖNBAUMA

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
 VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA 2017 SE BUDOU KONAT VOLBY 

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

přírodu, v níž podle jeho blízkých čerpal energii pro své další čin-
nosti. 

Bývalý starosta se narodil v Uherském Hradišti a vyrůstal  
v Mařaticích.  Po absolvování lesnické školy v Bystřici pod Hos-
týnem pracoval ve staroměstské továrně Barvy a Laky. Právě tam 
potkal svoji ženu Stanislavu, se kterou ve Starém Městě strávil 
celý zbytek života.

Pan Miroslav Schönbaum v roce 2006 onemocněl zákeřnou 
chorobou a o rok později zemřel. 

Text: Aleš Korvas, 
Foto: rodinný archiv Miroslava Schönbauma

Ve Starém Městě bude 5 volebních okrsků, a to: 
Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium, 
Velehradská 1527

Volební místnosti budou pro voliče otevřeny 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Zveme všechny občany k volbám.

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu je zapsán, může požádat obecní úřad, který vede stálý se-
znam voličů  o vydání  voličského  průkazu. Žádost lze podat ode 
dne vyhlášení voleb do PS PČR, tj. od 02.05.2017, a to:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem  
      voliče nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
     nejpozději do 13.10.2017 do 16 hodin nebo
c) osobně  do 18.10.2017 do 16.00 hodin.
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Výstavu fotografií s názvem „Co odnes-
la voda a přinesl čas“, připomínající povod-
ně před dvaceti lety, pořádal Městský úřad 
ve Starém Městě v prostorách Jezuitského 
sklepa. Reprezentační prostory čtyři sta let 
starého sklepení  jedinečně podtrhly výstavu 
fotografií občanů, kteří v roce 1997 zazna-
menali tehdejší apokalypsu, jež Staré město 
postihla. 

Úvodního slova se ujal starosta města Jo-
sef Bazala, který přítomným připomněl prů-
běh povodní před dvaceti lety, zároveň ale 
také všechny seznámil se systémem protipo-
vodňových opatření, která od té doby byla 
ve Starém Městě vybudována. 

Ještě před oficiálním zahájením vernisá-
že předal spolu s místostarostou Martinem 
Zábranským pamětní a děkovné listy všem, 
kteří se v roce 1997 podíleli na zajištění kri-
zového řízení města, distribuci humanitární 

VÝSTAVA PŘIPOMÍNAJÍCÍ POVODNĚ
PŘILÁKALA VÍCE NEŽ STOVKU NÁVŠTĚVNÍKŮ

REVITALIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI SVATOVÍTSKÉ

pomoci, ale také likvidaci protipovodňových škod.
„Mezi oceněnými byli například tehdejší starosta František 

Slavík, místostarosta František Janík, ale také celá řada dalších, 
kteří se aktivně podíleli na zajištění co možná nejhladšího prů-
běhu povodní. Poděkování a pamětní list si převzali také tehdej-
ší pracovníci Městského úřadu ve Starém Městě,“ řekl starosta 
Josef Bazala.

Poté si již návštěvníci, kteří do Jezuitského sklepa přišli, 
mohli prohlédnout téměř stovku fotografií znázorňující rozsah 
katastrofy, srovnání fotografií, které byly pořízeny v době po-
vodní a ze stejného místa v současnosti, ale také přibližně dva-
cetiminutové video, na kterém Povodí Moravy ukázalo, jak se 
protipovodňová opatření na řece Moravě od záplav v roce 1997 
změnila.

Text a foto: Aleš Korvas

Staré Město bude mít další rekonstruovanou ulici. Předmě-
tem probíhajících stavebních prací je revitalizace stávající míst-
ní komunikace na ulici Svatovítská ve Starém Městě a části ulice 
Michalská. Stavební práce byly zahájeny na začátku července  
a dokončeny budou ve druhé polovině října. Rozpočtové nákla-
dy celé akce jsou předpokládány ve výši cca 10 mil. Kč. „Sou-
částí stavby je i revitalizace chodníků v rozsahu celé trasy, vý-
stavba parkovacích stání a veřejného osvětlení. Důraz je kladen 
zejména na zlepšení dopravní situace, tedy umožnění parkování 
v dané ulici a na zajištění bezbariérovosti opravovaných chodní-
ků,“ uvedl vedoucí odboru investic Městského úřadu ve Starém 
Městě Robert Staufčík.

Nová komunikace bude mít šířku 5,0 a 5,50 m. Šířka chodní-
ku je navržena v minimální šířce 1,50 m, parkovací stání budou 
mít šířku 2,0 m, vyhrazená stání pro invalidy pak 3,20 m. Délka 
parkovacích stání je proměnná, minimálně však 5,75 m. 

Celé stavbě předcházela oprava vodovodního řádu a rekon-

strukce kanalizace, jejichž investorem byly Slovácké vodovody a 
kanalizace Uherské Hradiště.

Text a foto: Aleš Korvas



la na uherskohradišťskou služebnu. Okolnosti střelby nyní policie 
šetří,  ovšem podle dostupných informací nebyl nikdo ohrožen 
ani zraněn. Mělo se jednat o střelbu na zahradě do terče. 

Podle prvotních informací od sousedů se nejedná o nijak ne-
bezpečného muže, i když je všem v okolí dobře známý. Podle oči-
tých svědků se jedná o bývalého myslivce, který si zbraně zřejmě 
ponechal. Svou roli ve střelbě pravděpodobně sehrál alkohol.

Text a foto:  Aleš Korvas

Střelba uvnitř domu ve Starém Městě zajistila v jinak poklid-
né části „Nového Světa“ manévry několika policejních jednotek, 
vyjednavače a nakonec i zásahové jednotky, která přiletěla z Brna 
vrtulníkem. V sobotu 28. 7. 2017 kolem šesté hodiny večerní uza-
vřela policie neprodyšně okolní ulice a s šedesátiletým útočníkem 
začal snažit komunikovat policejní vyjednavač. „Po vyhodnocení 
bezpečnostního rizika jsme přizvali zásahovou jednotku. Událost 
si vyžádala příjezd i ostatních složek integrovaného záchranného 
systému,“ uvedla tisková mluvčí uherskohradišťské policie Mi-
lena Šabatová a zároveň potvrdila, že se střílelo z legálně držené 
zbraně. Zakuklenci po chvíli vnikli do domu, kde se muž skrýval 
a zneškodnili jej bez použití zbraní. Muže poté policie eskortova-
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po kameni vybudoval a úspěšně vedl, ale také s mnoha dalšími 
podniky v regionu i v Praze.

„Celé prostory někdejší hospody Na Špici jsme dlouhé tři 
měsíce vlastnoručně rekonstruovali a vše tvořili a ladili tak, 
aby na návštěvníky ihned po vstupu do restaurace dýchla at-
mosféra prvorepublikových restaurací. Nechybí dobový gra-
mofon, staré fotografie ani kachlová kamínka. Vše, včetně jí-
delního a nápojového lístku je přizpůsobeno tehdejší době,“ 
přiblížil styl restaurace Igor Tománek. Na jídelním lístku 

zákazníci najdou například tataráček podle 
Vlasty Buriana, tedy tak, jak jej měl rád právě 
známý komik, na nápojovém lístku pak téměř 
zapomenutou kontušovku. Jídelní lístek bude 
obměňován každé tři měsíce, aby se návštěv-
níci měli stále na co těšit. Nebudou chybět te-
matické zážitkové večery a v čase oběda pod-
nik neopomene ani oblíbená meníčka.

„Ostrý provoz bude zahájen od září. Máme 
připraven prvotřídní servis, kvalitu a pocti-
vost. Na tom jsme si zakládali a vždy zakládat 
budeme. Koneckonců jsou to právě zákazníci, 
kdo nás bude hodnotit. Oni sami rozhodnou, 
zda se k nám vrátí. A my jsme připraveni dát 
k tomu všechny pádné důvody, včetně poci-
tu, že u nás zažívají dobré časy,“ doplnil Igor 
Tománek.

Text: Aleš Korvas, Foto: Igor Tománek

Ve Starém Městě není mnoho míst, kam zajít na dobré jídlo 
a pití. Na to si už řadu let stěžují místní občané. Napravit by 
to mohla nová stylová restaurace Dobré časy. Vznikla v místě 
bývalé hospody Na Špici, kde ještě donedávna štamgasti den-
nodenně usedali ke svému pěnivému moku. Využití nově zre-
konstruovaných prostor také klientela se tak razantně mění. 
Autorem nového konceptu je Igor Tománek, který gastrono-
mii zasvětil celý život. Jeho jméno je spojeno nejen s vyhláše-
nou uherskohradišťskou restaurací La Brusla, kterou kámen 

NOVÁ RESTAURACE VE STARÉM MĚSTĚ

PO STŘELBĚ VNIKLA DO DOMU ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
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Nová služba zejména pro seniory, kteří se potřebují dostat 
na vyšetření k lékaři nebo na úřad, začíná být dostupná i ve Sta-
rém Městě. Pro případ, že pacient nemá nárok na sanitku pla-
cenou zdravotní pojišťovnou a příbuzní z jakýchkoliv důvodů 
nemají prostor na dopravení seniora k vyřízení všech potřebných 
záležitostí, začíná na okrese Uherské Hradiště fungovat Novodo-
bá sanitka. Tato služba je zaměřena právě na seniory, matky s dět-
mi nebo handicapované osoby. „Naše služba nabízí dopravu kli-
entům od domu až na místo určení, ať už se jedná o zdravotnické 
zařízení, kde zákazníka dopravíme až do čekárny, nebo na úřad 
či za známými,“ představil službu manažer Novodobé sanitky 
na Uherskohradišťsku, Josef Pernička. 

Cenově zvýhodněná doprava zákazníka do nebo ze zdravot-
nického zařízení nebo úřadu je doplněna  o doprovod a další 
servis během i po přepravě. Klientovi je účtováno pouze přeprav-
né, doplňkové služby jsou zdarma.

Text: Aleš Korvas

Dřina a odříkání nebylo marné. Staro-
městský borec Martin Cetkovský dosáhl 
po několika měsících intenzivního trénin-
ku skvělého úspěchu. Na Mistrovství světa 

STAROMĚSTSKÝ BOREC ZÍSKAL DVA BRONZY
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V THAJSKU

NOVODOBÁ SANITKA ZAHÁJILA PROVOZ NA UHERSKOHRADIŠŤSKU

v naturální kulturistice, které se konalo 
na konci června na Thajském ostrově Phu-
ket, dosáhl na dvě bronzové medaile, a to 
v kategoriích do 75 kg a rovněž v kategorii 
muži do 170 cm.

„S postupnou přípravou na tuto 
soutěž jsem začal už v listopadu mi-
nulého roku. Nejdříve jsem musel 
postupně snižovat váhu, abych spl-
nil limity pro dané kategorie. Kromě 
toho jsem se musel zúčastnit také 
několika nominačních soutěží zde 
v České republice. Mistrovství světa 
je totiž pořádáno celosvětovou orga-
nizací ICN, která má poměrně přísná 
kvalifikační kritéria,“ uvedl bronzový 
medailista z mistrovství světa, Mar-
tin Cetkovský.

Mistrovství světa se konalo v pro-
středí exotického ostrova, pro sou-
těžící to ale zdaleka nebylo ležení 
na pláži. Po celou dobu trvání závodů 
si naordinovali tvrdý režim. Odpočí-
vání na hotelovém pokoji a k jídlu 
pouze vařené vajíčko zapíjené dosta-
tečným množstvím vody. 

„Měl jsem se zúčastnit ještě jedné 
soutěže, bohužel jsem ale kvůli míst-
ní dopravě na ostrově Phuket nestihl 
start, a tak mi unikla kategorie nad 
třicet let,“ dodal Cetkovský.

Velký dík podle něj patří přede-
vším oddílu kulturistiky z TJ Slo-
vácká Slavia Uherské hradiště, který 

mu pomohl v přípravě na tuto vrcholovou 
soutěž.

Text: Aleš Korvas,
Foto: archiv Martina Cetkovského

Po městě a okolí, krátké trasy

Uherské Hradiště do 3km 50 Kč

Uherské Hradiště - Sady 60 Kč

Uherské Hradiště - Vésky 80 Kč

Uherské Hradiště - Míkovice 90 Kč

Uherské Hradiště - Jarošov 60 Kč

Uherské Hradiště - Kunovice 60 Kč

Uherské Hradiště - Staré Město 70 Kč

Ceny za jednu trasu

Kontakt:  Hana Špaleková, tel.: 731 323 80, 
                  e-mail: u.hradiste@novodobasanitka.cz
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ČOCHTAN
kategorie kapr:
1. Radek Škrhák 78cm 
2. Jakub Sláma   63,5cm 
3. Miroslav Mlýnský 61cm

I když v letošním roce se na čochtanovi ochladilo 
počasí a okysličila voda, tak do výsledku závodů ne-
zavítal žádný dravec, a proto jsme vyhlašovali pou-
ze kategorii kapra. A prvních pár hodin lovu to bylo 
velmi těsné, většina rybářů chytala kapry v rozmezí 
od 50 do 60cm. A rozhodující výsledky přinesla noc 
a to hlavně po půlnoci, když se mezi 3. a 4. hodinou 
ranní ozval zvuk signalizátoru záběru panu Škrhákovi 
a v jeho podběráku skončil mohutný starý kapr o délce 
78cm, což po ránu pro mnohé závodníky nebyla zrov-
na  příjemná informace. Zúčastnilo se tradičně okolo 
80 lovících. Za organizaci ve Starém Městě mohu říci, 
že celé závody proběhly v poklidu a za ta léta jde vidět, 
že i rybáři tolerují místní vodu, a proto se taky tak u ní 
chovají. Na závěr musím podotknout, že každý rok na 
závodech nám slepé rameno Čerťák vydá k překvapení 
nádherné ryby.

Za Moravský rybářský svaz z.s., 
P.S. Staré Město Zástupce hospodáře Erik Schneider

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nové budovy ZUŠ ve 

Starém Městě v ulici Rastislavova, které se uskuteční v neděli 

3. září od 15:00 hodin. 

Součástí programu bude vystoupení žáků školy. 

               Josef Bazala                                     Mgr. Martin Zábranský  

                   starosta                                                  místostarosta 
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U S N E S E N Í
z 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 24.07.2017 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.06.2017

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. schválilo

k bodu 3) nákup 1 ks dluhopisu JTFG VIII 
4,00/ 22 ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč,    
který byl emitován dne 18. 7. 2017, se stano-
venou pevnou úrokovou sazbou   4 % p. a., 
a v celkové předpokládané jmenovité hodno-
tě emise 3.240.000,- Kč   se splatností v roce 
2022, vydávaný společností J&T Global Fi-
nance VIII,   s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, 
Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06062831.   Tato 
investice představuje částečné reinvestování 
finančních prostředků z   uvolněného termí-
novaného vkladu ze dne 14. 7. 2017 ve výši 
10 mil. Kč. 
Nákup dluhopisu JTFG VIII 4,00/ 22 ve výši 

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 žadatelce dle zápisu ukončení pronájmu 
bytu č. 14 v domě s pečovatelskou službou, 
Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dohodou k 30.06.2017, 
ze zdravotních důvodů.

1.2 žadatelce dle zápisu ukončení pronájmu 
bytové jednotky č. 115 v domě s pečovatel-
skou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, do-
hodou k 30.06.2017, ze zdravotních důvodů.

1.3 záměr na výpůjčku nově vybudovaného 
objektu základní umělecké školy, ulice Ras-
tislavova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem provozování ZUŠ – 
činnost mimoškolního vzdělávání a výchovy. 

1.4 nájem části pozemku p. č. 6068/115 
orná půda o výměře 136 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od spoluvlastnic pozemku paní Františ-
ky Švabíkové, bytem Staré Město, Klicperova 
1318 a paní Marie Orlíkové, bytem Uh. Hra-
diště, Za Alejí 1025, na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 
1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní cesty 
– umožnění přístupu na jednotlivé pozemky. 

1.7 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2413 zahrada o výměře cca 850 
m2, v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozší-

3 mil. Kč bude začleněn do rozpočtu města 
v rámci druhového třídění rozpočtové sklad-
by Tř. 8 – Financování, a to na položkách 
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech (+ 3 mil. Kč) a 8128 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - 
výdaje ( ̶  3 mil. Kč).

II. souhlasí

k bodu 2) s podáním žádosti o dotaci na pro-
jekt Areál pohybových aktivit – Staré Město   
v rámci Podprogramu 133D 531 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy   „Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, 
SK a TJ“.

se zajištěním vlastních nutných finančních 

ření sportovního areálu.

1.11 záměr na zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch manželů pana Ing. Zdeň-
ka a paní MUDr. Miroslavy Volkové, bytem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 941, na právo 
umístění kanalizační přípojky na pozemku 
p. č. 4549/1 ostat. plocha, který je ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, v rámci rekonstrukce rodinného 
domu č. p. 109, náměstí Hrdinů ve Starém 
Městě, který je v jejich spoluvlastnictví.   

1.13 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve pro-
spěch společnosti Dial Telecom, a. s., Praha 
8, Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 2817549, 
na právo umístění stavby „Optické propoje-
ní Dial Telecom, a.s., 2017 – napojení distri-
buční bodů Uherské Hradiště ev.č.UHRA6 
a UHRA9“, umístění podzemních komuni-
kačních vedení na pozemcích p. č. 6068/193, 
p. č. 4559/1, p. č. 4500/8, p. č. 4500/32, 
p. č. 4500/11, p. č. 4500/20, p. č. 4500/13, 
p. č. 6289, p. č. 4506/20, p. č. 4506/7, 
p. č. 4506/13 a p. č. 4506/14, vše ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování podzemních komunikačních 
vedení skládajících se zejména z HDPE chrá-
niček, optických kabelů, včetně jejich součástí 
a příslušenství. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-

prostředků na dofinancování akce ve výši nej-
méně 1.407.932,50 Kč (tj. min. 40 % celkových 
nutných a oprávněných výdajů).

III. pověřilo

k bodu 4) starostu a místostarostu města Sta-
ré Město užíváním insignie v podobě řetězu 
na zavěšení kolem krku, zhotovené ak. socha-
řem Danielem Ignácem Trubačem, při slav-
nostních příležitostech, přijímání oficiálních 
delegací apod.    

Josef Bazala Radoslav Malina
starosta člen Rady města

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 16b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětiná-
sobek ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2017 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.14 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, 
Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (staveb-
ník), na právo umístění stavebního objektu 
„SO 462 Přeložka podzemního sdělovacího 
vedení v km 13,250 – 13,650“ v rámci stav-
by „D55 5507 Babice – Staré Město“ na po-
zemku p. č. st. 2936 zast. plocha a nádvoří, 
p. č. 4594/3 ost. plocha, p. č. 6030/11 orná 
půda, p. č. 6030/171 orná půda, p. č. 6034/43 
vinice, p. č. 7264/32 ost. plocha, p. č. 7264/33 
ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. plocha, 
p. č. 7266/41orná půda, vše ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, pro-
vozovat, udržovat a opravovat, modernizovat 
nebo zlepšovat výkonnost podzemního ko-
munikačního vedení – veřejné komunikační 
sítě – vedení označené jako stavební objekt 
„SO 462 Přeložka podzemního sdělovacího 
vedení v km 13,250 – 13,650“ a právo opráv-
něného za tímto účelem vstupovat a vjíždět 
na pozemek v potřebném rozsahu vyznače-
ném v GP, který bude vypracován po kolau-
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daci stavby. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
stanovena po realizaci na základě právních 
předpisů týkajících se oceňování nemovitostí 
v souvislosti s výstavbou pozemních komuni-
kacích platných v době uzavření smlouvy dle 
skutečného rozsahu zatížení dotčených po-
zemků na základě GP.

1.15 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, 
Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (stavebník), 
na právo umístění stavebního objektu „SO 
464 Přeložka podzemního sdělovacího vedení 
v km 15,450“ v rámci stavby „D55 5507 Babi-
ce – Staré Město“ na pozemku p. č. 6010/9 ost. 
plocha ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, pro-
vozovat, udržovat a opravovat, modernizovat 
nebo zlepšovat výkonnost podzemního ko-
munikačního vedení – veřejné komunikační 
sítě – vedení označené jako stavební objekt 
„SO 464 Přeložka podzemního sdělovacího 
vedení v km 15,450“ a právo oprávněného 
za tímto účelem vstupovat a vjíždět na poze-
mek v potřebném rozsahu vyznačeném v GP, 
který bude vypracován po kolaudaci stavby. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
stanovena po realizaci na základě právních 
předpisů týkajících se oceňování nemovitostí 
v souvislosti s výstavbou pozemních komuni-
kacích platných v době uzavření smlouvy dle 
skutečného rozsahu zatížení dotčených po-
zemků na základě GP.

1.16 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 
04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, 
Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (staveb-
ník), na právo umístění stavebního objektu 
„SO 465 Přeložka podzemního sdělovacího 
vedení v km 15,540“ a „SO 466 Přeložka pod-
zemního sdělovacího vedení v km 15,550“ 
v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré 
Město“ na pozemku p. č. 6008/160 orná půda, 
p. č. 6008/161 orná půda a p. č. 6008/162 orná 
půda, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, pro-
vozovat, udržovat a opravovat, modernizovat 
nebo zlepšovat výkonnost podzemního ko-
munikačního vedení – veřejné komunikační 

sítě – vedení označené jako stavební objekt 
„SO 465 Přeložka podzemního sdělovacího 
vedení v km 15,540“ a „SO 466 Přeložka pod-
zemního sdělovacího vedení v km 15,550“ 
a právo oprávněného za tímto účelem vstupo-
vat a vjíždět na pozemek v potřebném rozsa-
hu vyznačeném v GP, který bude vypracován 
po kolaudaci stavby. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
stanovena po realizaci na základě právních 
předpisů týkajících se oceňování nemovitostí 
v souvislosti s výstavbou pozemních komuni-
kacích platných v době uzavření smlouvy dle 
skutečného rozsahu zatížení dotčených po-
zemků na základě GP.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce Areál pohybových aktivit - Staré 
Město s dodavatelem SPOLEČNOST MSO 
SERVIS – PAVLACKÝ, Svatoborská 591/87, 
697 01 Kyjov, IČ: 49971379 v souladu s návr-
hem  smlouvy o dílo ze zadávací dokumenta-
ce.

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS Staré  
Město č.p. 1707, ul. Velehradské Staré Město“ 
z důvodu změn oproti projektové  dokumen-
taci a změny ceny díla.

3.3 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce,  v platném znění a vnitřní  
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům  pří-
spěvkových organizací města dle  zápisu.

5.3 na základě žádosti Mgr. Ivety Poláškové, 
ředitelky příspěvkové  organizace Mateřská 
škola, Rastislavova 1800, 686 03  Staré Město, 
IČ: 75022541, o  přesun finančních prostřed-
ků z rezervního fondu do investičního fon-
du ve výši 200  tis. Kč, které budou použity 
na spolufinancování investiční akce města 
Staré Město  „Revitalizace zahrady MŠ Ras-
tislavova“.

5.6 v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, Smlouvu o poskytnutí dotace  z Fondu 
Zlínského kraje č. D/0998/2017/KUL na vý-
daje spojené  s realizací projektu:  Zahrada 
Moravy – postupová soutěž „O nejlepšího 
tanečníka slováckého  verbuňku“ v celkové 
maximální výši 28.000,- Kč, tj. do výše maxi-
málně  26,67 % celkových způsobilých výdajů 
vynaložených na realizaci projektu.
 
5.8 vyřazení dlouhodobého hmotného ma-
jetku, drobného dlouhodobého hmotného 
majetku a předmětů v operativní evidenci dle 
předloženého návrhu, a to formou fyzické li-
kvidace. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit převod majetku – výkup prodej-

ního stánku na pozemku p. č. 4549/1 ostat. 
plocha/ostat. komunikace – ulice náměstí 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka – paní Veroniky 
Gotfrid, bytem Zborovice, Hlavní 84, za cenu 
160.000 Kč. 

1.9 schválit převod majetku – výkup pozem-
ku 
• 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. 6044/144 orná půda o výměře 3.018 m2
• p. č. 6012/144 orná půda o výměře 1.987 m2
• p. č. 6012/144 orná půda o výměře 1.619 m2
• p. č. 6012/144 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. 6012/251 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 
Hradiště, 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.

1.10 schválit podmínky pro převod majetku 
– prodej 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 výmě-
ře 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 pozem-
ky č. 13–18 pro výstavbu samostatně stojících 
rodinných domů).

Podmínky postupu prodeje stavebního po-
zemku
- oprávněným žadatelem o stavební pozemek 
může být pouze fyzická osoba
- zájemce o stavební pozemek uzavře s měs-
tem 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 vyhotovení GP 
- předkupní právo pro město do doby kolau-
dace RD 
- přílohou kupní smlouvy budou podmínky 
výstavby stanovené městem – regulace vý-
stavby
- složení „kauce“ ve výši 100.000 Kč na zá-
držné, která v případě nedodržení podmínek 
výstavby propadne ve prospěch města, část 
kauce ve výši 50.000 Kč bude stavebníko-
vi vrácena po dodržení podmínek výstavby 
v okamžiku dokončení hrubé stavby včetně 
položení střešní krytiny, a to na základě žá-
dosti stavebníka
- respektování zpracované projektové doku-
mentace na inženýrské sítě
- zahájení výstavby RD – nejpozději do 3 let 
od podpisu kupní smlouvy
- doba kolaudace RD – nejpozději do 5 let 
od podpisu kupní smlouvy

Podmínky výstavby stanovené městem Staré 
Město – regulace výstavby

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, hře-
ben ve výšce maximálně 11,5 m, výšky regu-
lace budou staženy k výšce osy komunikace 
před pozemkem
2.2.1 maximální podlažnost RD (pro samo-
statně stojící RD) – 1 nadzemní podlaží +  
obytné podkroví, střecha se sklonem, maxi-
málně 45˚,  římsa ve výšce maximálně 4 met-
ry, hřeben ve výšce maximálně 11,5 m, výšky 
regulace budou staženy k výšce osy komuni-
kace před pozemkem
2.2.2 v případě 2 nadzemních podlaží, ati-
ka ve výšce maximálně 7 m, výšky regulace 
budou staženy k výšce osy komunikace před 
pozemkem 
3. prostorová regulace RD – viz schéma pro-
storových regulací
4. zákaz střech z  plechu (profilovaný, vlnitý, 
trapézový apod.)
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 objektem), nesmí být 
překročena maximální hranice oplocení – viz 
regulační 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 vlastního sjezdu a zpevně-
ných ploch mimo veřejnou komunikaci 
9. každý stavitel RD je povinen zajistit od-
stavná stání vozidel pro svůj dům na svém 
pozemku
10. lokalita je archeologickou oblastí, nutno 
postupovat v souladu s příslušnou legislativou

1.12 schválit 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 úřadu Uherské Hradiště, 
Odboru stavebního úřadu a životního pro-
středí vydaného dne 26.04.2017, č.j. MUUH-
-SŽP/14055/2017/Ču/R 43, které nabylo 
právní moci dne 19.05.2017; spoluvlastníkem 
podílu ve výši 3/8 je ČR, právo hospodařit 
SPÚ) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, stát-
ní příspěvková organizace, Praha 4, Nusle, 
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (staveb-
ník) 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 Huštěnovice“. 

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré  
Město v individuální dotaci v roce 2017 ža-
dateli:

 B) Individuální dotace

 PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospi-
cové péče, z.ú. 10.000,- Kč se sídlem Marián-
ské náměstí 78, Uherské Hradiště
 IČ: 04977408
 zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ře-
ditelkou
účel: pořízení odsávačky, infuzního stoja-
nu a antidekubitní matrace, která povede ke  
zkvalitnění služeb a péče o pacienty v termi-
nálním stadiu.

3.2 pana Josefa Panáčka, pana Františka Janí-
ka a Dipl. Ing. Ivo Goropevšeka na  udělení 
Ceny města Starého Města v roce  2017.

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 3/2017:
 - zvýšení příjmů ze 129 036 tis. Kč na 132 936 
tis. Kč
 - zvýšení výdajů ze 168 029 tis. Kč na  170 195 
tis. Kč
 - změnu financování ze 38 993 tis. Kč 
na 37 259 tis. Kč

5.4 uložit odvod finančních prostředků z in-
vestičního fondu příspěvkové organizace  
Mateřská škola, Rastislavova 1800, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 75022541, ve výši  200 tis. Kč dle 
§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních  rozpočtů, do rozpočtu 
zřizovatele z důvodu  spolufinancování při-
pravované investiční  akce města „Revitaliza-
ce zahrady MŠ Rastislavova“. 

5.5 schválit 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“.   

III. nedoporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit 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 Sta-
ré Město, Sadová 1841, za účelem rozšíření 
předzahrádky u rodinného domu, z důvodu 
vedení inženýrských sítí na pozemku.

1.6 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2442/7 ostat. plocha o výměře cca 
200 m2, v lokalitě ulice Slavomírova ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Petru a paní Martě Moučko-
vým, bytem Staré Město, Slavomírova 1627, 
za účelem rozšíření předzahrádky u rodin-
ného domu, z důvodu plánované revitalizace 
ulice Slavomírova.

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Areál pohybových aktivit - Sta-
ré  Město - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce. Vybraný dodavatel  SPO-
LEČNOST MSO SERVIS – PAVLACKÝ, Sva-
toborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ:  49971379 
s nabídkovou cenou 2 878 950 Kč bez DPH, 
3 483 529,50 Kč vč. DPH.

6.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Nákup konvektomatu pro ZŠ Staré  
Město.

V. vzala na vědomí

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

4.2 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního záko-
na v platném znění dle zápisu.
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5.1 hospodaření města k 30. 4. 2017.

5.7 informaci o stavu investičního portfolia 
města Staré Město k 31. 5. 2017.

5.9 závěrečný účet Mikroregionu Staroměst-
sko, dobrovolného svazku obcí pro  regionální 
rozvoj mikroregionu, za rok 2016.

5.10 závěrečný účet Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy za rok 2016.

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

6.1 stanovisko ředitele Základní školy Sta-
ré Město Mgr. Josefa Jurnykla k vybudování  
nových parkovacích míst u základní ško-
ly v rámci  rekonstrukce zpevněných ploch  
v ulici Komenského. 

VI. revokovala

5.12 usnesení 51. Rady města Staré Město ze 
dne 3. 5. 2017  v souvislosti s navýšením  vý-
dajů na dopravní obslužnost v rozpočtu měs-
ta na § 2221 Provoz veřejné silniční  dopravy.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku nově vybu-
dovaného objektu základní umělecké školy, 
ulice Rastislavova ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem provozová-
ní ZUŠ – činnost mimoškolního vzdělávání 
a výchovy, na úředních deskách.        T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 2413 zahrada 
o výměře cca 850 m2, v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem rozšíření sportovního areálu, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na zřízení úplatného 
věcného břemene ve prospěch manželů pana 
Ing. Zdeňka a paní MUDr. Miroslavy Vol-
kové, bytem Staré Město, náměstí Hrdinů 
941, na právo umístění kanalizační přípojky 
na pozemku p. č. 4549/1 ostat. plocha, který 
je ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, v rámci rekonstrukce 
rodinného domu č. p. 109, náměstí Hrdinů 

ve Starém Městě, který je v jejich spoluvlast-
nictví, na úředních deskách.    T: ihned

2. Řediteli ZŠ Staré Město

3.3 předložit koncepci personálního slo-
žení pedagogického sboru pro školní rok 
2017/2018 s ohledem na počet pracovních 
smluv pedagogických pracovníků na dobu 
určitou a neurčitou.       T: ihned

3. Vedoucí finančního odboru 

5.12 zahrnout zvýšené výdaje na dopravní 
obslužnost do rozpočtu města na § 2292  do-
pravní obslužnost.         T: ihned

4. Řediteli Sportovního a kulturního centra 
Staré Město 

6.3 zakoupit 1 chladicí box k dovybavení 
Sportovního a kulturního centra.
T: 31.08.2017

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 54. mimořádného zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.06.2017dací místnosti radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
z 56. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 26.07.2017

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zá-
kladní umělecká škola ve Starém Městě“ z důvo-
du změn oproti projektové dokumentaci a změ-

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 smlouvu o poskytnutí jistiny pro soutěž 
o stavební pozemek v lokalitě ulice  Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2 uzavření smlouvy o nájmu mezi městem 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů  
100, IČ 00567884 (pronajímatel) a  Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti,  příspěvková 
organizace, Uherské Hradiště, Smetanovy 
sady 179, IČ 00092126  (nájemce), na nájem 
částí pozemků p. č. 4546/4 ostat. plocha, 7309 
ostat. plocha,  98/1 zahrada, 6272 ostat. plo-
cha a 241/10 trvalý travní porost o celkové vý-
měře 77,8  m2, v lokalitě ulice Jezuitská a Špi-

ny ceny díla.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.1 schválit upravené rozpočtové opatření 
č. 3/2017:
- zvýšení příjmů ze 129 036 tis. Kč na 134 753 
tis. Kč

tálky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  
Hradiště, na dobu určitou od 01.08.2017 
do 31.12.2026 a nájemné ve výši 7 Kč/m2 
a  rok, za účelem umístění části chodníku, 
komunikace, kabelů NN a zpevněné plochy  
v rámci stavby „Slovácké muzeum UH, p. o. 
– Revitalizace národních kulturních  památek 
Velké Moravy“ – přístavba objektu čp. 1885, 
Jezuitská, Staré Město a  revitalizace NKP Špi-
tálky.  

2.1 projektovou dokumentaci akce „Zahrada 
MŠ Rastislavova Staré  Město – 1. etapa“. 

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce „Zahrada MŠ Rastislavova Staré Město - 
1. etapa“ s dodavatelem JASS-UNI s r.o., Jalu-
bí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-

- zvýšení výdajů ze 168 029 tis. Kč na  172 495 
tis. Kč
- změnu financování ze 38 993 tis. Kč na 37 742 
tis. Kč

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

mentace.

II. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Zahrada MŠ Rastislavova Staré 
Město - 1. etapa“ - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 
60743638 s nabídkovou cenou 784 913 Kč bez 
DPH, 949 745 Kč vč. DPH.

Josef Bazala Radoslav Malina
starosta člen Rady města



U S N E S E N Í
z 55. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.07.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 žadateli dle přílohy pronájem bytové jed-
notky č. 115 v domě s pečovatelskou  službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na  dobu urči-
tou – od 01.08.2017 do 31.12.2017 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2 žadateli dle přílohy pronájem bytu 
č. 14 v domě s pečovatelskou službou, Ve-
lehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou 
– od 01.08.2017 do 31.12.2017 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.3 výpůjčku nově vybudovaného objektu zá-
kladní umělecké školy, ulice Rastislavova (čís-
lo popisné bude vydáno po kolaudaci stavby) 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Základní umělecké škole Uherské Hra-
diště, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 
125, IČ 46254323, od 01.08.2017 (za podmín-
ky vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby včetně nabytí právní moci) na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců, 
za účelem provozování základní umělecké 
školy – činnost mimoškolního vzdělávání 
a výchovy. 

1.4 uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých 
věcí č. UZSVM/BUH/3572/2017-BUHM – 
nájem pozemků p. č. st. 2253/3 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 657 m2, p. č. st. 2253/4 
zast. plocha a nádvoří o výměře 183 m2 
a p. č. st. 2254 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 430 m2, které se nachází pod budovami 
zdravotního střediska a lékárny (č. p. 1857 
a 2048) a hasičské zbrojnice (č. p. 313) ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků, kterým je Česká re-
publika – Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, na dobu 
určitou pěti let ode dne účinnosti smlouvy 
a nájemné ve výši 53.283 Kč/rok.

1.5 záměr na převod majetku – výkup části 
pozemku p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře cca 1 m2, části pozemku 
p. č. 610/26  ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře cca 20 m2, pozemku p. č. 610/32 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 9 m2 a po-
zemku p. č. 610/53 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 1 m2, vše v lokalitě Zadní kru-
hy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 

Hradiště, od společnosti REC Group s. r. o., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ 25548034, 
za účelem stavby „CYKLISTICKÁ STEZKA 
NA ULICI KOSTELANSKÉ VE STARÉM 
MĚSTĚ“.

1.6 záměr na zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město na prá-
vo umístění plánované stavby „CYKLISTIC-
KÁ STEZKA NA ULICI KOSTELANSKÉ 
VE STARÉM MĚSTĚ“, na části pozemku 
p. č. 610/20 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 146 m2, v lokalitě ul. Kostelanská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví paní Ing,. Marcely Kulleo-
vé, bytem Staré Město, Kostelanská 1722.

1.7 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch manželů pana Ing. Zdeňka Vol-
ka a paní MUDr. Miroslavy Volkové, bytem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 941, na právo 
umístění kanalizační přípojky na pozemku 
p. č. 4549/1 ostat. plocha, který je ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, v rámci rekonstrukce rodinného 
domu č. p. 109, náměstí Hrdinů ve Starém 
Městě, který je v jejich spoluvlastnictví. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav kanalizační přípoj-
ky.

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 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětiná-
sobek ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2017 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.8 Dodatek č. 2 ke „Smlouvě č. 550752/01/
ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení“, mezi společností ASEKOL 
a.s. (dříve ASEKOL s.r.o.) se sídlem Českoslo-
venského exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, 
IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231, a měs-
tem Staré Město se sídlem nám. Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO: 00567884, DIČ: 
CZ00567884.  

1.9 záměr na pronájem částí pozemků 
p. č. 4546/4 ostat. plocha , 7309 ostat. plocha, 
98/1 zahrada, 6272 ostat. plocha a 241/10 tr-
valý travní porost o celkové výměře 110 m2, 
v lokalitě ulice Jezuitská a Špitálky ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění části chodníku, komuni-
kace, kabelů NN a zpevněné plochy v rámci 

stavby „Slovácké muzeum UH, p. o.- Revita-
lizace národních kulturních památek Velké 
Moravy“ – přístavba objektu čp. 1885, Jezuit-
ská, Staré Město a revitalizace NKP Špitálky.  

2.1 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. D/1307/2017/STR s názvem „Výstavba  bu-
dovy nové Základní umělecké školy ve Sta-
rém Městě“. 

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce akce Chodníky a veřejné osvětlení  nový  
hřbitov – 1. část s dodavatelem STAVAKTIV 
s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré  Město, IČ: 
26302497 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce akce „Zahrada MŠ Křesťanská Staré  Měs-
to - 1. etapa“ s dodavatelem STAVAKTIV 
s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré  Město, IČ: 
26302497v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací  dokumentace.

3.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/1172/2016/
KH o poskytnutí  dotace z  Fondu Zlínské-
ho  kraje na nákup cisternové automobilové 
stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných  
hasičů města Staré Město. Změna se týká 
prodloužení termínu realizace projektu do  
30.11.2017.

3.2 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na akci 
Cisternová  automobilová stříkačka pro JSDH  
Staré Město z důvodu prodloužení termínu 
předání a převzetí vozidla kvůli technické  zá-
vadě.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.6 schválit nákup dluhopisu JTFG VIII  
4,00/ 22 ve výši 3.000.000,- Kč, který bude  
emitován dne 18. 7. 2017, se stanovenou  pev-
nou úrokovou sazbou 4 % p. a., a  v celkové 
předpokládané jmenovité hodnotě emise 
3.240.000,- Kč se splatností  v roce 2022 vy-
dávaný společností J&T Global Finance VIII, 
s.r.o., se sídlem  Pobřežní 297/14, Karlín, 
186 00 Praha 8, IČO: 06062831. Tato investice 
představuje  částečné reinvestování finanč-
ních prostředků z uvolněného termínované-
ho vkladu ze  dne 14. 7. 2017 v celkové výši 
10.030.000,- Kč (vklad + konečné zhodnocení 
vkladu).   

III. souhlasí

2.5 s podáním žádosti o dotaci na projekt 
Areál pohybových aktivit  – Staré Město v  
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rámci Podprogramu 133D 531 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, 
SK a TJ“.
 
 se zajištěním vlastních nutných finančních 
prostředků na  dofinancování akce ve výši  
nejméně 1 407 932,50 Kč (tj. min. 40 % celko-
vých  nutných a oprávněných výdajů).

5.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve zně-
ní  pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů,  s přijetím 
peněžního daru ve výši 10.000,- Kč pro pří-
spěvkovou organizaci  Mateřská škola, Ko-
menského 1721, Staré Město, IČ: 75022532, 
od Nadace  SYNOT,  Jaktáře 1475, Mařatice, 
686 01  Uherské Hradiště, IČ: 26218330. Dar 
je určen na  nákup relaxačních hudebních ná-
strojů v rámci výuky dětí MŠ pro školní rok 
2017 –  2018.

5.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění  
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  s přijetím peněžního 
daru ve výši 10.000,- Kč pro Křesťanskou ma-
teřskou školu,  Za Radnicí 1823, 686 03  Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková  
organizace, IČ: 75022559, od Nadace SYNOT, 
Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01   Uherské Hra-
diště, IČ: 26218330. Dar je určen na zajištění 
hlavního předmětu činnosti  mateřské školy 
(předškolní výchova, logopedická poradna, 
organizování a pořádání  akcí pro děti, křes-
ťanská výchova dětí). 

5.3 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění  
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  s přijetím peněžního 
daru ve výši 10.000,- Kč pro příspěvkovou 
organizaci  Mateřská škola, Rastislavova 1800, 
686 03  Staré Město, IČ: 75022541, od Nadace  
SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01  Uher-
ské Hradiště, IČ: 26218330, na projekt  „Bez-
pečně na zahradě“. Z daru budou nakoupeny 
bezpečné herní prvky na školní  zahradu. 

5.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění  
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  s přijetím peněžního 
daru ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu, 
Staré  Město, okres  Uherské Hradiště, pří-

spěvková organizace, IČ: 75022567, od Na-
dace SYNOT,  Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01  
Uherské Hradiště, IČ: 26218330, za účelem  
nákupu workoutové sestavy.

5.5 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve zně-
ní  pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č.  250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů,  s přijetím pe-
něžního daru ve výši 57.239,- Kč pro Základ-
ní školu, Staré  Město, okres  Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, IČ: 75022567, 
od obecně prospěšné  společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ:  24231509, v rámci jejího chari-
tativního projektu „OBĚDY PRO DĚTI“. Fi-
nanční dar  bude použit na úhradu stravného 
ve školní jídelně pro celkem 13 žáků ve škol-
ním  roce 2017/2018.       

IV. rozhodla

2.2 o vyloučení účastníka výběrového řízení 
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o.,  Velehradská  
1905, 686 03 Staré Město, IČ: 26928141 veřej-
né  zakázky malého rozsahu na  stavební prá-
ce Chodníky a veřejné osvětlení nový  hřbitov 
– 1. část., neboť nabídka  tohoto účastníka ob-
sahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
která nebyla  účastníkem výběrového řízení 
zdůvodněna.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Chodníky a veřejné osvětlení nový  
hřbitov – 1. část - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce. Vybraný  dodava-
tel STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 
Staré  Město, IČ: 26302497  s nabídkovou ce-
nou 1 203 931 Kč bez DPH, 1 456 756 Kč vč. 
DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Zahrada MŠ Křesťanská Staré  Měs-
to - 1. etapa“ - veřejná zakázka malého roz-
sahu na stavební  práce. Vybraný dodavatel 
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 26302497  s nabídkovou cenou 
476 995 Kč bez DPH, 577 164 Kč vč. DPH.

V. vzala na vědomí

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

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

4.3 žádost o zahájení dodatečného povolení 
dle § 129 stavebního zákona v platném  znění 
dle zápisu.

4.4 žádost o zahájení dodatečného povole-
ní dle § 129 stavebního zákona v platném  
znění dle zápisu.

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

6.1 zápis z 11. schůzky sociální komise ze 
dne 26.06.2017.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – 
výkup části pozemku p. č. 4508/25 ostat.  
plocha/ostat. komunikace o výměře cca 
1 m2, části pozemku p. č. 610/26  ostat.  
plocha/ostat. komunikace o výměře cca 
20 m2, pozemku p. č. 610/32 ostat.  plo-
cha/jiná plocha o výměře 9 m2 a pozem-
ku p. č. 610/53 ostat. plocha/jiná plocha o  
výměře 1 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  
Hradiště, od společnosti REC Group s. r. o., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ  25548034, 
za účelem plánované stavby „CYKLISTIC-
KÁ STEZKA NA ULICI  KOSTELANSKÉ 
VE STARÉM MĚSTĚ“, na úředních des-
kách.  T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na zřízení úplatného 
věcného břemene ve prospěch města Staré 
Město na právo umístění plánované stav-
by „CYKLISTICKÁ STEZKA NA ULICI 
KOSTELANSKÉ VE STARÉM MĚSTĚ“, 
na části pozemku p. č. 610/20 ostat. plo-
cha/manipulační plocha o výměře 146 m2, 
v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví paní Ing. Marcely Kulleové, bytem 
Staré Město, Kostelanská 1722, na úředních 
deskách.  T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na pronájem částí 
pozemků p. č. 4546/4 ostat. plocha , 7309 
ostat. plocha, 98/1 zahrada, 6272 ostat. 
plocha a 241/10 trvalý travní porost o cel-
kové výměře 110 m2, v lokalitě ulice Jezuit-
ská a Špitálky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění 
části chodníku, komunikace, kabelů NN 
a zpevněné plochy v rámci stavby „Slovác-
ké muzeum UH, p. o.- Revitalizace národ-
ních kulturních památek Velké Moravy“ – 
přístavba objektu čp. 1885, Jezuitská, Staré 
Město a revitalizace NKP Špitálky, na úřed-
ních deskách.   T: ihned  

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V neděli 10. září 2017 ve 14.00 hod. zahájíme mší svatou 
v kostele Svatého Ducha nový školní rok  2017/2018 s prosbou 
o dary Ducha svatého pro vyučující, vychovatele, žáky a studen-
ty. Žáci, kteří nastupují do první třídy, si můžou nechat požehnat 
školní batohy. Po mši svaté bude zajištěno občerstvení, také hry 
a soutěže pro děti, které budou připraveny ve spolupráci s Jedno-
tou Orla. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

HODOVÁ MŠE SVATÁ

V neděli 1. října 2017 oslavíme patrocinium (zasvěcení patro-
nu) našeho kostela sv. Michaela.  Mše sv. v kostele sv. Michaela 
bude v 7.00 hod., slavnostní mše sv. s krojovanou chasou v kos-
tele Sv. Ducha v 10 hod. Na hlavní mši přivítáme také účastníky 
Evropského setkání cursillistů (hnutí v katolické církvi) – GECC.

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA 
NA PRSTECH RUKY

1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, 
kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. 
Modlitba za naše milované je „sladká povinnost.“

2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělá-
vají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. 
Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný 
směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách.

3. Další prst je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se 
za prezidenta, poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou 
to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění  
- právě oni potřebují Boží vedení.

4. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš 
nejslabší prst, každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, 
aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s

problémy a za nemocné. Oni potřebují vaše modlitby ve dne 
i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš mnoho. A je to po-
zvání i k modlitbě za manželské páry.

5. A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech. Musíte 
se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible - „po-
slední budou první.“ Malíček nám připomíná, abychom se mod-

lili za sebe. Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou 
moci lépe pochopit, jaké jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat 
z pravého pohledu. 

TÁBOR STAROMĚSTSKÉ FARNOSTI

Ráno 9. července bylo na vlakovém nádraží ve Starém Měs-
tě nezvykle rušno. To sem rodiče ze Starého Města i okolí při-
vezli své ratolesti. Právě totiž začal tábor staroměstské farnosti 
dětí prvního stupně. Ještě naposled vše zkontrolovat, rozloučit 
se a hurá směr Olomouc. V Olomouci byla naší první zastávkou 
mše svatá u dominikánů, po ní následoval výstup na věž kostela 
sv. Mořice, kde se před námi rozprostřela Olomouc v celé své krá-
se. Jelikož se poledne blížilo a na slunci to už pořádně peklo, šli 
jsme se schladit do parku. Tady se děti dozvěděly, že jejich úkolem 
je misijní cesta do Japonska, hlásání víry místnímu obyvatelstvu. 
Aby se vše snáze zvládlo, vytvořily se 3 týmy a každý dostal svou 
japonskou průvodkyni. Ještě pár seznamovaček a rychle na vlak, 
kterým jsme se dostali do Libiny – našeho Japonska. Příštího dne 
čekala děti zatěžkávací zkouška v podobě olympijského dopole-
dne, které mělo prověřit jejich zdatnost a připravenost, a pak už 
nám nic nebránilo vrhnout se do prozkoumávání ostrova. Sázeli 
jsme rýži, zavlažovali ji, sklízeli úrodu, luštili šifry, bojovali se sa-
muraji a procházeli kolem nebezpečné sopky chrlící lávu. Čekal 
nás i výlet do okolí na nedaleké Bradlo a noční přepadení tábora. 
Na konci tábora se děti vydaly na cestu za pokladem ukrytém pů-
vodními misionáři. Týden rychle utekl a bylo na čase dát Libině 
sbohem, vrátit se domů a čekat, co přinese zbytek prázdnin.

5. 8. 2017 proběhl za velmi slunného počasí na staro-
městských lukách pátý ročník turnaje a setkání střelců 
ze silných luků. Turnaj absolvovalo 20 střelců z Čech, 
Moravy a Slovenska. Soutěžilo se tradičně v disciplínách, 
které měly prověřit přesnost, tak i sílu a techniku střelce. 
Ve střelbě do dálky s přehledem zvítězil Jan Kašpar s do-
střelem 232m standardním vojenským šípem. Nejlépe 
v turnaji stříleli 1. Pavel Šešulka z Brna, 2. Jakub Kašpar 
a 3. Miroslav Hlavačka ze Starého Města.

Součástí turnaje byla opět i kategorie lovecký luk, kte-
rá je určena lukům s lehčím nátahem a umožňuje širší 
veřejnosti vyzkoušet střelbu z primitivního luku a pří-
padně pokračovat k silnému luku, který už vyžaduje pra-
videlnou přípravu a cvičení. 

Závěrem bych chtěl poděkovat sdružení Morrigan 
za zpestření programu a pomoc s organizací turnaje, 
stejně tak i Starému Městu za podporu. 

Za sdružení CSWBS Miroslav Hlavačka

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ 
VE STARÉM MĚSTĚ 
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Podle ohlasů se celá akce několika desítkám návštěvníků líbila, 
takže příští rok určitě bude následovat další ročník,“ řekl předse-
da staroměstských myslivců František Zbraněk.

Text a foto: Aleš Korvas

Staroměstští nimrodi z Mysliveckého 
sdružení Lípa připravili v neděli 6. 8. 2017 
poznávací a zábavné dopoledne pro děti 
a jejich dospělý doprovod. Na staroměst-
ských Loukách si tak mohly děti vyzkoušet 
své znalosti přírody, poznávání jednotli-
vých druhů zvěře nebo střelbu z luku nebo 
vzduchovky na terč. K vidění byly i ukázky 
práce a výcviku loveckých psů a jejich vy-
užití jako pomocníků pro práci myslivce. 
„Návštěvníci mohli vidět přinášení aportu 
z hluboké vody nebo dohledávku drobné 
zvěře v rákosí. Nedělní ukázky předváděli 
plemena Německý krátkosrstý ohař a Wel-
shspringer Spaniel,“ řekl kynologický refe-
rent místních myslivců Martin Navrátil.

Po týdnech veder bohužel nevydrželo 
příznivé počasí až do konce týdne a celý 
první ročník mysliveckého dne pro děti byl 
poznamenán dešťovými přeháňkami. „Akce 
pořádané pod širým nebem jsou vždy sázka 
do loterie. Nám bohužel na první ročník nepřálo, na druhou stra-
nu se lidé mohli schovat pod připraveným přístřeškem, kde pro 
ně byl připraven teplý čaj nebo káva, párky nebo pečený divočák. 

MYSLIVCI PŘIPRAVILI DOPOLEDNE PRO DĚTI

STAROŽITNÉ  KOČÁRKY
Nabízím k zapůjčení pro různé příležitosti,

hodové průvody a jiné slavnosti,
nebo jako rekvizitu při fotografování.

Hluboké, nebo sportovní košatiny
a koženkové osmipéráky.

Kočárky jsou vybavené matrací
a stylovými peřinkami.

Cena zapůjčení na jeden víkend: sporťák 200,- Kč 
hluboký 300,- Kč.

Při rezervaci na více víkendů je sleva jistá.
Kontaktní tel.: 737864857

Místo vyzvednutí je Staré Město. Na požádání 
zašlu fotografie k možnosti výběru.



Sbor dobrovolných hasičů Sta-
ré Město uspořádal dne 20. 8. 2017  
v areálu Rybníček ve Starém Městě již  
10. ročník soutěže v požárním sportu 
pod záštitou starosty pana Josefa Ba-
zaly „O putovní pohár starosty města 
Staré Město“ v disciplíně požární útok. 

Soutěže se zúčastnilo celkem  
14 družstev mužů a 6 družstev žen. 
Vítězem v kategorii mužů se stalo 
družstvo mužů Vésky B s časem 17:92,  
v kategorii žen Hostětín s časem 19:31. 
V doplňkové soutěži „O demižón vína 
starosty SDH“ - nejrychleji sražený 
terč, vyhrálo v kategorii mužů druž-
stvo mužů Vésky B časem 17:61, v ka-
tegorii ženy družstvo žen Vlachovice 
okr. Zlín časem 17:55. V doplňkové 
soutěži „O cenu firmy Stanislav Hou-
dek BT servis„ - o nejvyrovnanější 
sestřik obou terčů - zvítězilo v katego-
rii mužů družstvo Tupesy časem 0:12 
sekundy, v kategorii žen družstvo z Po-
hořelic okr. Zlín časem 0:04 sekundy. 

 
Tímto děkuji sponzorům naší sou-

těže, kteří nás podpořili, jmenovitě 
to jsou: město Staré Město, Stanislav 
Houdek BT servis Staré Město, Jaro-
šovský pivovar, Zlínský kraj, Spolek 
přátel slivovice Staré Město, Ing. To-
máš Mazáč – finanční poradenství. 

Děkujeme také všem družstvům ha-
sičů, hostům a divákům, kteří se naší 
soutěže zúčastnili a podpořili náš sbor. 

Antonín Martínek
starosta SDH Staré Město  

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
„O  PUTOVNÍ  POHÁR STAROSTY MĚSTA STARÉ MĚSTO“

Hasiči STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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který se uskuteční v neděli 3. září 2017

10:00 hod. kostel Svatého Ducha
Představení a žehnání nových symbolů města

11:30 hod. Jezuitský sklep
Výstava 20 let městem

15:00 hod. ulice Rastislavova
Slavnostní otevření nové budovy ZUŠ, Koncert žáků školy

17:00 hod. náměstí Velké Moravy
Předání ceny města
Velkomoravský koncert 2017 - Jiří Pavlica & Hradišťan, 
Václav Neckář & BACILY, Gajdošské trio, Dolinečka
a žáci ZUŠ UH pobočka Staré Město

19:00 hod. kostel Svatého Ducha
Večerní prohlídka kostela včetně vyhlídkové věže

Rada města 
a Zastupitelstvo města Staré Město 
si vás dovolují pozvat na

DEN MĚSTA



Základní organizace Českého zahrádkářské svazu Staré Měs-
to byla založena koncem padesátých let jako součást  tehdejšího 
Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu. Or-
ganizace  však ve své době vznikla jako výsledek sjednocování 
všeho, a tak  po několika letech, jak nám říkají dobové záznamy, 
organizace vykazovala velmi slabou činnost. 

Až v roce 1965 tehdejší výbor v čele s předsedou panem Vin-
cencem Němcem začíná pracovat směrem k vytvoření fungující-
ho spolku lidí, které spojuje 
zájem o drobné zahrádkaře-
ní se vztahem k půdě a pří-
rodě vůbec. Za rozhodující 
krok však musíme počítat 
dosažení úspěchu v podo-
bě přidělení pozemku pro 
zřízení zahrádkářské kolo-
nie. Do této doby se pokusy 
o drobné pěstování omezily 
na netradiční možnosti, jako 
například přidělení pozemku 
v Kunovském lese po vytěže-
ní dřeva. V uvedeném roce 
tedy JZD uvolnilo pozemek 
pod cukrovarem a datuje se 
vznik první zahrádkářské 
kolonie ve Starém Městě pro 
66 členů, kteří se zaměřili 
na pěstování zeleniny, okopanin a drobného ovoce. Z důvodu, 
který  se projevil za dva roky, nebylo možno pozemek oplotit 
a nedoporučovalo se sadit ovocné stromy. Bylo totiž rozhodnuto 
o vrácení pozemku pro potřeby cukrovaru na vybudování trvale 
provizorního odkalovacího pole. Pamětníci si jistě vzpomenou 
i na následné vypouštění kalů do Přední Morávky s likvida-
cí – vytrávením všeho v jejich vodách. Na základě  zájmu členů 
tehdejší výbor vyvolal několik jednání na MNV s cílem zajištění 
nových pozemků. Po několika peripetiích se podařilo získat nový 
pozemek u Zadní Morávky o výměře cca 1,5 ha, který organiza-
ce nadále využívá v podnájemním vztahu od města Staré Město. 
V pozdějších letech se zřídila osada Čerťák rovněž na  pozemcích 
našeho města a na pozemcích patřících městu Kunovice je zříze-
na naše největší osada Habeš. 

V současné době tedy  ZO ČZS Staré Město sdružuje 92 členů, 
kteří svou zálibu mohou projevit na celkem 4,5627 ha půdy.  

Hlavní činnost členů naší organizace spočívá v zálibě zahrád-
kářského obdělávání naších  zahrádek umístěných v uvedených 
zahrádkářských osadách. Svým počtem členů se naše organizace 
řadí mezi významnější spolky a sdružení v rámci našeho města. 
Je potřeba si totiž ještě uvědomit skutečnost, že v naprosté většině 
do naší činnosti se zapojují i další členové z rodin našich členů. 
Chceme tím jen poukázat na skutečnost, jak široce zahrádkaření 
pokrývá zájmovou oblast. Je známou skutečností, že organizova-
né zahrádkaření zažívá pokles zájmu, a proto jsme rádi za celkem 
stabilní členskou základnu ve Starém Městě. Naše organizace se 
také podílí na zapojení školních a předškolních dětí do výtvarné 
soutěže se zahrádkářskou tématikou. Každoročně vyhlašujeme 
tuto soutěž dle zadaných kriterií a pravidelně se zapojuje 40 – 50 
dětí. V roce 2008 byl zpracován a  odsouhlasen projekt pod ná-
zvem – Zahrada v proměnách času,  podle něhož Základní ško-
la Komenského  postupně realizuje její jednotlivé části – vinici, 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU
ovocné stromy, byliny, zeleninu a část okrasnou. Cílem projek-
tu, v němž naši organizaci zastupují odborní garanti, je přiblížit 
žákům přírodu, poznat její proměny, rozvíjet znalosti, manuální 
zručnosti a zahradní dovednosti.  V současnosti je dokončena 
výsadba vinice, výsadba švestek a jabloní. Z hlediska širšího pře-
hledu žáků se dále vysazují i méně známé druhy ovoce jako např. 
kamčatská borůvka, muchovník, mišpule a kiwi. Poměrně aktiv-
ně jsme se zúčastnili oblastní výstavy ovoce-zeleniny v uhersko-

hradišťské Redutě. Z naší 
organizace zde bylo prezen-
továno celkem 60 vzorků 
a naše expozice byla jedna 
z nejlepších, srovnatelná 
s vyspělými organizacemi. 
Každoročně se zúčastňuje-
me Dne země pořádaného 
organizací Klubko v sou-
činnosti s městem. Dle je-
jich propozic zajišťujeme 
úklid nepořádku v okolí 
osady Morávka a přilehlého 
prostoru u slepého ramena 
tamtéž. Rovněž pravidelně 
se prezentujeme na setkání 
spolků pořádaném městem 
Staré Město. Na Základní 
škole Komenského Staré 

Město  již po tři roky pořádá oblastní sdružení ČZS za našeho 
přispění  přednášky  erudovaných odborníků k různým zahrád-
kářským oblastem. Poměrně hojná účast a kladné ohlasy jsou pří-
jemným zjištěním zájmu v oblasti zahrádkaření. V letošním roce 
jsme se pokusili vytvořit novou akci s názvem  „Košt marmelád“. 
Uskutečnila se v březnu v ZŠ Komenského a vyhlášení vítězů 
nultého ročníku  proběhlo v rámci Velikonočního jarmarku. Za-
tímní ohlas byl velmi kladný, a proto hodláme počátkem příštího 
roku vyhlásit soutěž v rámci celého města.

Zahrádkaření, nebo-li jak my říkáme „to rýpání sa v hlině“, je 
z velké části odvislé od přízně počasí. Zlý jazykové tvrdí, že jsme 
věčně nespokojeni. Když je sucho, naříkáme, že všechno poschne, 
když ale zase zaprší jsme  rozmrzelí, že všechno pohnije. Ve sku-
tečnosti je pravda vždy někde uprostřed, a tak, i když nám třeba 
počasí nepřeje přesně tak, jak si přejeme, vždy se nám podaří  zís-
kat nějakou úrodu a potěšit se výsledky své práce.

Název spolku: Český zahrádkářský svaz
 Staré Město

Rok založení: 1957
Počet členů:91
Adresa sídla: ZO ČZS Staré Město Hradišťská 89
Staré Město
email: hradil-jar@seznam.cz
Tel. číslo: 775446591
Jméno kontaktní osoby: Jaroslav Hradil
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hodli pro nocleh ve stanu a někteří pro nocleh na seně ve stodole. 
Nadšení studentů neznalo mezí. Nejenže už nikam nemuseli jít, 
ale k dispozici byla i teplá sprcha a hlavně Wi-Fi v místní hospo-
dě. 

V úterý jsme se probudili do prosluněného rána. Zavazadla 
jsme naložili na povoz tažený koňmi a těšili se na další cíl naší 
cesty - nejvýše položené české vesnice Rovenska. Cestou nás 
doprovázel pan Mašek, výborný vypravěč, který nás zásoboval 
informacemi o Gerniku, okolí, životě na vesnici, ukazoval nám, 
které pole či sad mu patří.

Pan Mašek nás doprovodil k Petrovým mlýnkům, což jsou do-
posud funkční staré vodní mlýny, kde si místní mleli a melou obi-
lí nebo kukuřici. Nejenže jsme si mlýnky prohlédli, ale díky panu 
Maškovi jsme je viděli v akci. S panem Maškem bychom si rádi 
povídali dál, ale čekala nás ještě dlouhá cesta, na které jsme pro-
cházeli rumunskými salašemi či viděli zrovna narozené telátko. 
V odpoledních hodinách jsme konečně doputovali do Rovenska. 
Postavili jsme stany a vydali se na večeři, kterou nám připravila 
paní Mojžíšová s dcerou a zetěm. Tentokrát se podávala polévka 
a sarmy (rýže a mleté maso zabalené v zelném listu). 

Náš pobyt v Banátu se chýlil ke konci. Ráno jsme sbalili stany 
a pěšky zamířili do Sikovic, kde nás čekal autobus. Ten nás zavezl 
k soše dáckého krále Decebala, kterou do skály vytesali rumun-
ští sochaři. Projeli jsme se také na loďkách po Dunaji k jeskyni 
Veteránů a Ponicova. Cestou jsme se zastavili v kdysi proslulých 
lázních Baile Herculane a pak už vyrazili vstříc domovu. 

V hlavách se nám rojily vzpomínky na Banát, na chuť místních 
sýrů, na slova pana Maška, na jídlo, na tamější obyvatele, které 
jsme potkali. A jak se tedy žije Čechům v Banátu? Nelze napsat, 
že těžce nebo lehce. Život v českých vesnicích je plný práce, sta-
rosti o dobytek, o pole, o drůbež, o dům. Ale krásné je, že si míst-
ní najdou i čas na zábavu, pomoc sousedovi nebo třeba na zvěda-
vé studenty ze Starého Města. Děkujeme. 

Autor: Mgr. Soňa Patočková
Foto: Mgr. Benedikt Chybík
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Jak to tam vypadá? A opravdu mluví česky? A čím se živí? 
A budou tam hadi? A jak se tam vlastně Češi dostali? Odpově-
di na tyto otázky hledali studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město 
na expedici „České vesnice rumunského Banátu“, na kterou jsme 
vyrazili na přelomu dubna a května. 

Studenti a učitelé s dobrodružnou povahou vyrazili v pátek 
28. dubna 2017 v podvečerních hodinách na expedici do Rumun-
ska. Po nočním přesunu jsme ráno docestovali do rumunského 
městečka Oravița, kde se nachází nejstarší rumunská železnice 
pyšnící se označením Banátský Semmering. Železnice, na které se 
dříve převáželo uhlí, se stala naším prvním cílem. Čekala nás 34 
kilometrů dlouhá trasa, na které jsme projeli 14 tunelů, 10 mostů 
(nejvyšší je 37 m vysoký) a obdivovali nádherné výhledy z pohoří 
Munții Aninei. Z Aniny jsme se přesunuli do národního parku 
Cheile Nerei-Beușnița. Řeka Nera zde vytvořila nádherný kaňon, 
který je nejdelším kaňonem v Rumunsku. Procházeli jsme kolem 
řeky vystřílenými tunely, vyzkoušeli si přejít lanový most a vyra-
zili proti proudu říčky Beu na tábořiště. Konečně jsme postavili 
stany (za mírného deště) a mohli si odpočinout po dlouhé cestě. 

Ráno nepršelo. První pozitivní zpráva. Ta druhá byla, že jsme 
vyrazili to termálu. Po chladné noci, kdy teplota klesla k 8 °C, 
jsme se tak krásné vyhřáli v teplé vodě. Čekala nás první česká 
vesnice - Svatá Helena. Svatá Helena je nejstarší dochovanou čes-
kou vesnicí v oblasti; byla založena již roku 1824. Prošli jsme se 
centrem vesnice a zamířili na vyhlídku, ze které je krásný pohled 
na řeku Dunaj. Cestou zpátky jsme na návsi cítili nádhernou vůni 
grilovaného masa. To už nám Jarmila a František Salabovi připra-
vovali večeři – polévku a mici (malé válečky mletého masa, kte-
ré jsou tradičním rumunským jídlem). K mici jsme přikusovali 
chléb, ochutnávali sýr, který Jarmila sama vyrábí. S plnými bříšky  
jsme zamířili do místní školy, kterou nás provázela Kateřina Ro-
hálová. Kateřina vyučuje v Banátu český jazyk a to díky Progra-
mu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Ve Svaté 
Heleně působí prvním rokem, ale v minulosti učila několik let 
v další banátské vesnici - Eibenthale. Setkání našich studentů, 
kteří jsou zvyklí na moderní 
učebny plné nových materiálů, 
s realitou helenské školy bylo za-
jímavé. Vzpomínali na základní 
školy ve svých obcích, listovali 
knihami v knihovně a vyzkou-
šeli si i místní tělocvičnu. 

V pondělí ráno jsme po sní-
dani vyrazili na pěší cestu 
do další české vesnice - Gerni-
ku. Cesta nám ubíhala rychle, 
počasí se umoudřovalo, a tak 
jsme po pár hodinách chůze do-
razili nad Gernik. Ten studenty 
překvapil svou velikostí. V Ger-
niku nás čekalo malé překvape-
ní. Původně jsme měli nocovat 
ve stanech u Petrových mlýnku 
za Gernikem, ale náš průvodce 
Antonín Mikulenka nám zajis-
til nocování na zahradě u Vény 
Piečka. Někteří studenti se roz-

JAK SE ŽIJE NAŠIM ČESKÝM KRAJANŮM
V RUMUNSKÉM BANÁTU? 



Úterní ráno patřilo prohlídce školy a nakouknutí do vyučo-
vacích hodin. Poté následovala zajímavá podívaná ve sklárnách 
Květná. Odtud vedly kroky účastníků přímo do výukového a pre-
zentačního centra při Slováckých strojírnách v Uherském Brodě. 
Toto zařízení na podporu výuky hi-tech technologií v odborných 
předmětech středních škol při Slováckých strojírnách se má čím 
pochlubit.

Hosté se seznámili také s pivovarnickou technologií pivova-
ru Uherský Brod. Náročný den pokračoval po večeři prohlídkou 
vinného sklepa a ochutnávkou čtyř vzorků oblastního vína v Po-
lešovicích. 

Středeční dopoledne strávila italská návštěva v prostorách ško-
ly. Při slavnostním uvítání panem ředitelem v aule školy zatančili 
a zazpívali členové školního folklórního souboru a studenti prv-
ních a druhých ročníků. Poté jela italská a česká delegace pozná-
vat přírodní krásy do Moravského krasu. Součástí prohlídky byla  
propast Macocha, plavba Punkevními jeskyněmi s bohatou kráp-
níkovou výzdobou po podzemní říčce Punkvě. Nesměla chybět 
ani návštěva blízké metropole Moravy - města Brna. 

Předposlední den bylo hostům představeno honosné sídlo 
a reprezentační rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů, 
státní zámek Kroměříž.V odpoledních hodinách čekala výletní-
ky důstojná tečka za programem - chov anglického plnokrevníka 
v hřebčíně v Napajedlích. 

Další hodiny už patřily jen loučení. Při společné slavnostní 
večeři staroměstských a italských žáků a učitelů v restauraci Ma-
saro ve Starém Městě  byly předány nejen již tradiční pamětní 
certifikáty o účasti na výměnném pobytu, ale také dárečky: med, 
kraslice a zpěvníky moravských písnček, většinou z šikovných 
rukou staroměstkých žáků i italských studentů. Večer ještě zda-
leka nekončil a nikdo nešel spát, a tak povídání, zpěv a výměna 
adres a kontaktů pokračovala v jídelně školy do pozdních hodin. 

V pátek ráno následovalo loučení, kdy se mnozí neubránili slzám. 
Byl to nádherný týden plný přátelství, vzájemného se pozná-

vání a výměny dojmů, názorů i zkušeností, který všechny oboha-
til. Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli svou pomocí k jeho 
zdárnému a důstojnému průběhu a už se těšíme na další kapitolu 
tohoto příběhu v Itálii!

Autor: Jana Hubená

SOŠ a Gymnázium Staré Město udržuje dlouholeté přátelství 
s původně zemědělskou, dnes střední odbornou školou Istituto 
Istruzione Superiore ve čtvrti Borgo Piave v italské Latině, asi 
60 km od Říma. První návštěva v Latině se uskutečnila ještě před 
sametovou revolucí v září 1989. Od té doby se víceméně pravi-
delně konají vzájemné návštěvy a výměny učitelů a žáků, jejichž 
cílem je nejen cestovat, seznámit se s historií a kulturou, navští-
vit památky a odborná pracoviště, ale především strávit společný 
čas, seznámit a spřátelit se, poznat a porovnat práci ve škole, vy-
měnit si zkušenosti. Na konci loňského června se opět do pro-
jektu zapojili žáci a učitelé SOŠ a Gymnázia Staré Město,  kdy 
po více než dvouleté odmlce, znovu vyrazili do Latiny celí natě-
šení vidinou krásného konce školního roku a nekonečného času 
prázdnin před nimi. Celkem dvacet šest pasažérů, včetně pana 
ředitele Mgr. Chromka, směřovalo na jih, za sluníčkem, vstříc 
novým zážitkům. 

Školní povinnosti ze všech spadly, všichni si měli co povídat, 
autobus byl plný vtípků, smíchu a dobré nálady. Jako první přiví-
talo výpravu moře, kdy každý okouzleně nasával jeho vůni, po-
slouchal, jak hučí, pozoroval, jak se převaluje.

Pobyt v Itálii byl okouzlující. Kromě bohatého kulturního pro-
gramu ve „věčném městě“ Římě a regionu Lazio se účastníci té-
měř každý den koupali v moři a vyhřívali na plážích pyšnících se 
modrou vlajkou „Bandiera blu“ za čistotu, poznávali partnerskou 
školu a její praktická a odborná pracoviště: výrobnu sýrů, chov 
zvířat, školní vinohrad, ale také nové obory – gastronomii, vý-
robu cukrovinek, hotelnictví. Ačkoli v době návštěvy žáků a uči-
telů italští studenti měli už prázdniny, každý den několik z nich  
vyrazilo a dělalo společnost při exkurzích v botanické zahradě, 
na buvolí farmě, v národním parku, v zahradách Ninfa nebo sta-
rověkém přístavu Ostia Antica.  Pobyt v Itálii utekl jako voda, 
ale nikdo se neloučil, protože věděl, že v dubnu přijedou učitelé 
a studenti z Latiny na Slovácko, do Starého Města. 

Poslední březnový večer se řada vyučujících a žáků sešla 
v areálu školy, aby přivítala a ubytovala milou návštěvu: čtyři 
učitele a 35 studentů všech oborů školy z latinské Borgo Piave. 
Po vydatném odpočinku na domově mládeže vyrazila skupina 
do Archeoskanzenu a Živé vody v Modré. Odtud všichni pěšky, 
jako správní poutníci, zavítali na Velehrad a prohlédli si baziliku 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.  
Počasí bylo ukázkové i v odpoledních hodinách, 
kdy výprava pokračovala další sondou do vzdále-
né historie našeho kraje k Památníku Velké Mora-
vy „Na Valách“ a výstupem na vyhlídku kostela Sv. 
Ducha ve Starém Městě. Neděle proběhla ve zna-
mení sluníčka, přírody a odpočinku v jednom  
z nejnavštěvovanějších míst na Moravě - zlínské 
ZOO. Onu neděli byla atraktivní podívaná na jar-
ní flóru a faunu ještě umocněna krásným poča-
sím, teploty se vyšplhaly na rekordních 25 stupňů 
Celsia!

V pondělí ráno bylo přichystáno uvítání na rad-
nici Starého Města.  Dopoledne se neslo v duchu 
přírodním a kulturně-historickém, kdy následo-
vala prohlídka areálu Parku Rochus. Odpoledne se  
mohli všichni těšit z návštěvy nedobytného hradu 
Buchlov. 

OHLÉDNUTÍ ZA VÝMĚNNÝM POBYTEM ITALSKÝCH 
STUDENTŮ A UČITELŮ NA SOŠ A GYMNÁZIU VE STARÉM MĚSTĚ
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Slovácké slavnosti a den otevřených památek 
9. – 10. září 2017 Uherské Hradiště

Slavností se zúčastní obce: 
Staré Město, Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, 

Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany, Zlechov

Slavnostní průvod:
 Staré Město, Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, 
Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany, Zlechov

Program  na nádvoří pod  Starou radnicí  mikroregionu  Staroměstsko

11:30 – 12:00 hodin DH  Nedakoňanka a Ženský sbor - Nedakoňské srnky 

12:00 -  12:25 hodin Drmolice  z Polešovic

12:25 – 12:40 hodin Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi 
                                                  a Lajbl z  Kostelany nad Moravou, ženský sbor Babčice
 
12:40 – 12:55 hodin  FS Kalina, dívčí sbor Kalinka a CM Cifra
 
13:00 – 13:25 hodin Staroměstská kapela

13:25 – 13:45 hodin Mužský sbor z Kudlovic 

13:45 - 14:00 hodin Mužský sbor z Vážan

14:00 – 14:15 hodin Dechová hudba Boršičanka

14:15 - 14:30 hodin FS Děcka ze Zlechova, Hrajeme si celý rok

14:30 – 14:45 hodin Staroměstští mládenci a CM Bálešáci ze Starého Města

14:45 – 15:00 hodin Dolina, Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města 

15:00 – 15:15 hodin Chasa z Ořechova a CM Oskoruša

15:15 – 15:30 hodin  Společné zpívání starostů a místostarostů CM Bálešáci

15:30 – 15:55 hodin Pentla z Boršic, DFS Pentlička

15:55 – 16:15 hodin Lipuše z Jankovic



nec předvedly svá špičková vína, oceněná na mnoha soutěžích, 
včetně salonu Vín České republiky. Výběr jejich nástupce pro 

letošní ročník byl složitý, 
nastavenou kvalitu chceme 
rozhodně udržet, proto jsme 
si vzali na pomoc minulé 
katalogy Výstav vín ve Sta-
rém Městě a vybrali vinař-
ství, které u nás pravidelně 
vyhrává šampiony odrůd 
i celé výstavy. Vinařství No-
sreti ze Zaječí u nás není tak 
notoricky známé, ale věřím, 
že to se po naší akci změní, 
jejich vína jsou opravdu vy-
nikající“ láká na chystanou 
řízenou degustaci Dalimil 
Vrána, předseda spolku.

Minulé ročníky akce se 
setkaly s velkou návštěv-
ností a kapacita Jezuitského 
sklepa byla brzy vyprodána, 
doporučujeme proto všem 
milovníkům vína, aby si 
vstupenky zakoupili v před-

prodeji v Event centru, předprodej bude zahájen prvního září.
Text: Dalimil Vrána
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Sobota 7. 10. 2017 bude ve Starém Městě ve znamení vína. 
Místní vinaři, sdružení Klubu přátel vína, chystají na tento den 
v Jezuitském sklepě již třetí 
Staroměstský den vína.

„Program bude kopíro-
vat předchozí ročníky, nej-
dříve přivítáme účastníky 
akce Na kole vinohrady, 
kteří budou uzavírat vi-
nařské cyklostezky a od se-
dmnácté hodiny otevře-
me sklep pro návštěvníky 
večerní části, která začne 
představením a řízenou 
degustací vinařství Nosreti 
ze Zaječí. Poté plynule ná-
vážeme volnou degustací 
vín staroměstských vinařů, 
ke které nám zahraje cim-
bálka Jaroslava Čecha, oblí-
bení Čechovci,“ poodhalují 
své plány členové spolku.

A jak bylo vybráno vi-
nařství pro letošní rok? 
„V loňských ročnících byla 
laťka kvality řízené degustace nastavena mimořádně vysoko, 
jak vinařství Štěpán Maňák, tak loňské Zámecké vinařství Bze-

STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA POTŘETÍ





Cimbálová muzika Bálešáci
Vás zve na 2. tématický večer 




1. září 2017 

v 18:30 hod.

Jezuitský sklep

(Staré Město, náměstí Velké Moravy)

Vstupné 60 Kč

V pořadu uvidíte:

Přehlídku krojů mladšího i staršího typu v úpravě pro nedělní nošení  

a výroční svátky ve Starém Městě a přilehlých obcích.

V netradičním programu se opět představí CM Bálešáci a ženský sbor Repetilky. 

Pořadem provází Radek Novák.

Po pořadu následuje beseda u cimbálu
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 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Sobota 2. září
STARÁČEK
Sportovní odpoledne pro děti
14.00 – 17.00 hod., venkovní areál Společensko-kul-
turního centra

Čtvrtek 28. září - neděle 1. října

MICHALSKÉ SLAVNOSTI A HODY S PRÁVEM

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

www.eventcentrum.cz

Pátek 1. září
ZA MUZIKÚ DO SKLEPA – PO PARÁDNU
Začátek 18.30 hod., Jezuitský sklep
Vstupné 60,- Kč

Neděle 3. září
VELKOMORAVSKÝ KONCERT
Jiří Pavlica & Hradišťan, Václav Neckář, Gajdošské trio, 
Dolinečka a žáci ZUŠ UH pobočka Staré Město
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

Středa 20. září
SRÍ LANKA – OSTROV KRÁSY 
Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka,
Začátek 18.00 hod., Jezuitský sklep

Uzávěrka dalšího čísla bude v úterý 12. 9. 2017, 
další noviny vyjdou v pátek 29. 9. 2017.

Zahájení nového školního roku 2017/18
a domluva rozvrhů na ZUŠ Staré Město proběhne 

v po 4. 9. 2017 v 16. 00 v  hudebním sále nové
budovy ZUŠ Staré Město.

Koupím ve St. M. 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

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

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Sta-
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e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 850 ks.

VZPOMÍNKA

Dne 25. 9. 2017 uplyne  
10 let od úmrtí pana Miroslava 
Schönbauma, který by v květ-
nu oslavil své 70. narozeniny  
a 22. 4. 2017 jsme si připomněli 
smutné druhé výročí od úmrtí 
paní Stanislavy Schönbaumo-
vé, která by tento rok oslavila 
své 75. narozeniny. Děkujeme 
za tichou vzpomínku všem přá-
telům a známým. S láskou stá-
le vzpomínají dcera s rodinou  
a syn s rodinou. 



Před druhým srpnovým víkendem 
začal ve Společensko-kulturním centru 
patnáctý ročník mezinárodního šachové-
ho turnaje FIDE Open Staré Město 2017. 
Během více jak týdenního programu si 
zahrálo přes 120 šachistů a šachistek ze 
sedmi zemí. 

V hlavním turnaji byl prvním nasaze-
ným bývalý hráč Starého Města a čerstvý 
velmistr Vojtěch Plát. S tímto mladým 
mistrem ČR v rapid šachu si mohli za-
hrát i diváci, či širší šachová veřejnost při 
simultánce ve velmi přátelské a pohodo-

vé atmosféře na náměstí Velké Moravy. 
Výsledek simultánky byl jednoznačný  
a GM Plát nedal žádnému ze soupeřů šanci  
a všechny partie vyhrál.

STAROMĚSTSKÝ FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 2017
Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Napínavější podíva-
ná byla v hlavním tur-
naji, kde v pátém kole 
byl v samostatném ve-
dení několikanásobný 
vítěz staroměstského 
openu velmistr Talla, 
ale GM Plát vzájem-
nou partii zvládl vítěz-
ně a mířil soustředěně 
k zisku turnajového 
titulu. Na jeho zavá-
hání líbivým výkonem 
čekal slovenský FM 

Claudiu Zetocha, ale 
vzhledem ke svému 
horšímu pomocnému 
hodnocení bylo zřej-
mé, že ani při rovnosti 
bodů se před GM Plá-
ta nedostane. V po-
sledním desátém kole 
zapsal GM Plát devátý 
bod, přišla logicky už 
pouze remíza FM Ze-
tochy a kontrolovaný 
zisk stříbra (8,5/10). 
Na třetí místo se 
probojoval německý 
golem IM Sebastian 
Plischki po vítězství  

v posledním kole nad domácím FM Fran-
tiškem Vránou. 

Nejlepším domácím hráčem se s ohle-

Zleva: místostarosta Martin Zábranský, předsedkyně ŠK Věra Dobešová, 
ředitel turnaje Radim Stuchlý, IM Sebastian Plischki, GM Vojtěch Plát, FM 
Claudiu Zetocha, rozhodčí Ladislav Demko

dem na výsledek této partie stal Martin 
Húsek ziskem sedmi bodů, který zároveň 
zvítězil v kategorii do 2200 FIDE Elo. Tře-
tím z domácích hráčů a úspěšným v seni-
orské kategorii se stal se ziskem šest a půl 
bodu Antonín Vavruška.

Nejlepší umístění v kategorii žen zís-
kala Kristýna Laurincová, vybojovala šest 
bodů a zejména v druhé polovině turnaje 
byla k neporažení. Na regulérnost turna-
je i na předání cen dohlížel mezinárodní 
rozhodčí Ladislav Demko.

FM Vrána se sice v hlavním turna-
ji těsně nedostal do nejlepší desítky, ale  
v doprovodném bleskovém turnaji na-
prosto drtivě triumfoval s plným počtem 
šestnácti bodů před dalším domácím An-
tonínem Vávrou.

Ozdobou šachové akce byl k půlkula-
tému výročí uspořádaný exhibiční vel-
mistrovský rapid turnaj. Dvoukolově se 
navzájem utkali pod dohledem FA Jiřího 
Marka velmistři GM Zbyněk Hráček, GM 
Vlastimil Babula, WGM Joanna Worek  
a WGM Olga Sikorová systémem každý  
s každým. Turnaj byl k vidění živě na tur-
najových internetových stránkách, měl  
i hojné obecenstvo přímo v hracím sále. 
Až v posledním kole se rozhodlo o vítěz-
ství GM Babuly s bodovým náskokem 
před GM Hráčkem, dělené třetí místo 
obsadily účastnice něžného pohlaví, které 
byly při partiích proti mužům zvýhodně-
ny lepším počátečním časem. 

Celý průběh turnajů doprovázelo pří-
znivé počasí, organizátoři v čele s ředite-
lem Radimem Stuchlým hodnotí patnác-
tý ročník jako nad míru vydařený, děkují 
sponzorům i všem příznivcům a věří, že  
i jejich dojmy jsou pozitivní. 

Text a foto: Radovan Studený



Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 28. 9. – 1. 10. 2017
Program:

Čtvrtek 28. 9. 2017 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Jezuitský sklep Vernisáž výstavy ak. soch. Daniel Ignác Trubač
Výstava potrvá od 3. 10. 2017 do 16. 10. 2017, út - ne 11:00 až 16:30 hodin

Sobota 30. 9. 2017 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky 

15:30 hod. radnice Povolení hodů

16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Petr Trňák a Marie Chlachulová

Neděle 1. 10. 2017 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne k šedesátému výročí založení souboru Dolina, účinkují folklorní soubory: 
Staroměstská kapela, SLPT Dolina, CM Bálešáci, Repetilky, DFS Dolinečka, CM Dolinka při ZUŠ Staré 
Město, CM Dolinečka, CM Dolina, Doliňáci, Staroměstští mládenci

Předprodej IC Staré Město a EVENT CENTRUM. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra - Sokolovny.

slavnostiMichalské
Hody

 s právem
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ČOCHTAN
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