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20 let od povodníSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Jen málo co v uplynulém století ovliv-
nilo život ve Starém Městě tak, jako niči-
vé povodně z července roku 1997. Jen ti, 
kteří záplavy zažily na vlastní kůži si dnes 
pamatují, co záplavám předcházelo, proto 
si dovolíme krátkou rekapitulaci.

Nepřetržité srážky na začátku prázdnin 
trvaly několik dní.  To způsobilo zvednutí 
hladin přítoků řeky Moravy, které se po-
stupně zvyšovaly .

Už 8. července se voda dostává do ně-
kterých ulice ve Starém Městě.  Další den 
si voda našla cestu do dalších, dosud su-
chých částí Starého Města. Následující  
den, 10. července je v Kroměříži zazna-
menán nejvyšší průtok řeky Moravy,  1034 
m3. Další den bylo zaplaveno Staré Město, 
Uherské Hradiště, ale také Otrokovice. 

Řeka Morava je celkem poklidný tok, 
alespoň při průtoku Uherským Hradištěm 
a Starým Městem. Jeho průměrný prů-
tok se pohybuje okolo 55 m3 za sekundu 
a výška hladiny je u jezu ve Spytihněvi, 

STARÉ MĚSTO SI PŘIPOMÍNÁ 20 LET
OD NIČIVÝCH POVODNÍ

kde je nejbližší měřící stanice průtoku 
řeky Moravy, průměrně 155 cm. V době 
kulminace byl ale zaznamenán průtok 920 
m3 a s výškou hladiny 791 cm. Morava se 
změnila na obra, který vzal vše, co mu stá-
lo v cestě. 

Zatopené pole již nebyly schopny pobí-
rat další přívaly vody a řeka si našla cestu 
i do ulic Starého Města. Jedinou možnou 
ochranou byly pytle s pískem, chránící pří-
mý vstup vody do objektů. Sklepy a nižší 
části domů už ale byly většinou zatopeny.

Výjimkou nebyly zatopené ulice až 
do výšky téměř jednoho metru. V niž-
ších částech například kde jsou hřiště pod 
úrovní komunikace, byla výška vody i ně-
kolik metrů. Značky, kterými si lidé zazna-
menávali maximální hladinu vody v roce 
1997 jsou na domech patrné dodnes. 

Okolí Starého Města se změnilo při po-
hledu z výšky na obrovské jezero, jehož 
břehy byly v nedohlednu.

Text: Aleš Korvas

Katastrofa den za dnem
27. června - byla tropická noc, kdy teploty 
dosahovali až 23 °C
28. června - teploty vystoupily na 33°C 
ve stínu
30. června - první bouřka
1. - 2. července -v těchto dnech byl relativ-
ní klid. Ne na dlouho.
3. července - velmi silné krupobití na Olo-
moucku
5. července - odpoledne začíná vytrvale 
pršet
6. července - přichází velmi silný a vytrva-
lý déšť. Na severu Moravy v oblasti Beskyd 
a Jeseníků je vyhlášen 3. tedy nejvyšší stu-
peň povodňové aktivity
7. července - hladina řeky Moravy vystou-
pila na rekordní úroveň. na severní Mora-
vě byla vyhlášena evakuace a přichází prv-
ní zprávy o obětech na životech. Ve Starém 
Městě registrují první signály o zvyšující se 
hladině řeky Moravy. Ještě v noci se začal 
za pomocí těžké techniky zpevňovat břeh 
„Baraňáku“. Na inkriminované místo bylo 
vyvezeno pět nákladních aut materiálu.
8. července - voda z řeky Moravy smetla 
několik vesnic na severu Moravy. Ve Sta-
rém Městě jsou zaplaveny další ulice. 
Ve Starém Městě neustále stoupala hladi-
na potoku Salaška. Do koryta Salašky se 
tlačila i voda z řeky Moravy. Ve večerních 
hodinách byla vyhlášena evakuace Rybá-
ren  a to jak na hradišťské tak staroměst-
ské straně. Zpevňování „Baraňáku“ stále 
pokračuje.
9. července - počet ulic ve Starém Městě, 
které jsou kompletně pod vodou dále na-
růstá. Voda se protlačila z luk od Huštěno-
vic přes areálu Zevos a SAS.
10. července - povodňové drama začí-
ná vrcholit. Voda si našla cestu do centra 
Starého Města přes ulici Michalská. Kro-
mě dětského hřiště byly zaplaveny také 
čtyři činžovní domy.  Panelový objekt byl 
staticky narušen a obyvatelé museli být 
evakuováni. Voda postupně zaplavovala 
zahrady až se večer dostala až k hlavnímu 
tahu I/50. Její výška se dostala až do takové 
úrovně, že se začala topit osobní auta. Sil-
nice ještě byla zčásti průjezdná alespoň pro 
kamiony, nakonec ale byla uzavřena nejen 
Hradišťská  ulice, ale i náměstí Hrdinů.
11. července - voda se prodrala hlavní 
křižovatkou přes ulici Za Radnicí dále 
do pole až k železniční trat.
12. červenec - první náznaky leších oka-
mžiků, hladina vody mírně klesla. Stále je 
ale Staré Město pod vodou.
13. - 14. července - voda se ještě stále dr-
žela v okolí radnice, její hladina se ale dále 
snižovala
15. července -  poprvé od příchovu velké 
vody je možné přejí suchou nohou celé 
okolí radnice a Hradišťskou ulici.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU JOSEFEM BAZALOU
O rozhovor jsem požádal také současného starostu Starého Měs-

ta, pana Josefa Bazalu. Ten v červenci v roce 1997 ještě nebyl v ko-
munální politice nijak a ktivní, do zastupitelstva města vstoupil až 
o rok později. Důmrodičů, vedle kterého starosta se svou rodinou by-
dlel a bydlí dodnes, stojí v samém centru Starého Města. Díky statice 
musel být dům časem v důsledku povodní zdemolován. Zeptali jsme 
se jej proto na několik postřehů a vzpomínek na červenec 1997 z po-
hledu tehdy běžného občana, postiženého záplavami.

Dobrý den pane starosto. Děkuji, že jste si našel čas na krátký 
rozhovor v souvislosti s připomenutím 20 let od katastrofických 
povodní v roce 1997. Co se vám vybaví jako první věc při vzpo-
mínce na červenec před 20 lety?

To, že do Starého Města velká voda přijde, se již nějakou dobu 
očekávalo, nikdo ale nevěděl, v jakém rozsahu ji lze čekat a odkud 
vlastně přijde. Začali jsme tedy doma s přípravami, vynášením věcí 
do vyšších pater. Schovávali jsme elektromotory, zvířata, která jsme 
na zahrádce měli a auto. Pravděpodobně nejsilnější zážitek ale byl, 
kdy nad ránem, mám pocit, že to bylo ze čtvrtka na pátek, se z kana-
lizace začala valit voda ven. Jakmile se voda objevila na ulici (náměs-
tí Hrdinů) a na dvoře,tatínek padl únavou. Do posledního okamžiku 
nevěřil, že voda přijde až k nám. Jakmile ale začala vyvěrat z kanálů 
ven, bylo jasné, že mnohé bylo zbytečné.

Voda se dostala až na náměstí Hrdinů, měli jste nějaké podrob-
nější zprávy od představitelů obce? Bydlíte v bezprostřední blíz-
kosti radnice, to jste měli ke zdroji informací jen kousek.

Ono ani tak nešlo o to, že by nám někdo z radnice informace 
neposkytl, spíš šlo o to, že ty informace neměli ani oni sami. Před 
dvaceti lety neexistoval žádný varovný informační systém, který by 
obcím hlásil, pozor, žene se na vás druhá vlna, třetí vlna. Informace 
dostaly až po tom, co voda přišla, vlastně jen se zdůvodněním, proč 
přišla. Tehdejší starosta František Slavík, když projížděl kolem naše-
ho domu, několikrát říkal, už to bude dobré, to nejhorší už přešlo. 
Jenomže to ani oni nevěděli, že se zatím jen napouští údolí na severu 
a postupně sem přijde druhá vlna a pak třetí vlna. Že ty informa-
ce neměli, jim opravdu nikdo nemůže mít za zlé. Před dvaceti lety 
se s něčím takovým prostě nepočítalo a infrastruktura na to nebyla 
nachystána nebo se mnohé obtokové prostory zastavěly. Například 
suchý železniční most, který dříve byl mezi potokem Salaškou a že-
lezničním mostem přes Moravu. 

Jak jste reagovali, když už bylo jasné, že se vašemu domu voda 
nevyhne? Uvažovali jste o evakuaci?

Jakmile voda přišla, bylo nejprve nutné zajistit bezpečnost dětí. 
Ty tehdy byly malé, proto jsme je na našem malotraktoru převezli 
k manželčiným rodičům, se ženou a s rodiči jsme dom zůstali.Dru-
zí na tom byli mnohem hůř. To přišlo bohužel až později. Byly také 
domy, které se zřítily, ještě když byla voda v ulicích. Z tohoto pohle-
du jsme na tom nebyli tak zle. Jakmile voda opadla, začalo nekon-
čící uklízení a boj s komáry, zápachem. Celkově se zřítilo nebo bylo 
na základě rozhodnutí statika zbouráno kolem 93 domů.

Sem tam jdou zaslechnout názory, že se dělala spousta věcí špat-
ně a někomu se pomáhalo víc než jiným.Myslíte, že se tehdy dělalo 
něco špatně? Mám teď na mysli z hlediska pomoci postiženým?

Já si upřímně nemyslím, že by se něco v té době dělalo špatně. 
Nejhůře ze všech na tom byli ti, kterým se dům zřítil, zůstali bez pro-
středků a dokladů a neměli kde bydlet. Velkou obětavost prokázali 

dobrovolní hasiči,sami měli doma většinou problémy, domy, sklepy 
a zahrady pod vodou a přesto byli v terénu a pomáhali v první řadě 
jiným. Ti to potom schytávali samozřejmě ještě i doma. Velmi po-
mohla armáda, městská policie a Policie ČR.To samé ale musíme říct 
i o ústředních orgánech. Na takovou katastrofu nebyl nikdo připra-
vován, proto se s tím jak voda přicházela, bojovalo víceméně za po-
chodu. Nemyslím si, že lze komukoliv něco vyčítat. 

Jakákoliv přírodní katastrofa většinou znamená vlnu solidarity 
od ostatních občanů, kteří postiženi přímo nebyli. Pamatujete si 
něco podobného i vy?

Ta pomoc byla obrovská. Pomáhaly nám okolní obce, které neby-
ly zasaženy povodní. Co si pamatuji, tak přišla materiální i finanční 
pomoc z  Bechyně, DolníchBřečkovic, Červeného kříže. Zvedla se 
obrovská humanitární pomoc Moravě po celé republice i zahraničí.
Byl zřízenFond rozvoje bydlení, do kterého ministerstvo pro místní 
rozvoj poskytlo návratnou finanční půjčku ve výši 40 milionů korun 
na výstavbu poničených domů. Českomoravská rozvojová banka 
zajistila pro postižené půjčky na výstavbu nových rodinných domů. 
Materiální humanitární pomoc byla soustředěna na Sokolovně, 
provizorní noclehárny byly ve školách.Významně pomáhaly okolní 
obce, především pan starosta Černý z Buchlovic a mnozí další. Pa-
matuji si ale také stinnou stránku této pomoci. Jakmile bylo po po-
vodních, začali se objevovat politicky zneužité hlasy, že s tím a tím 
se nehospodařilo správně. Myslím, že si pomoctehdy nárokovali i ti, 
kteří ji nutně nepotřebovali.

Od doby povodní už uplynula spousta času. Nyní se Vás ptám 
jako starosty města, kterým jste již 13 let, pokud se nepletu. Co se 
za těch dvacet let udělalo ve Starém Městě pro to, aby se dalším ta-
kovým povodním předešlo?

Povodně do dnešní doby postihly Staré Město ještě dvakrát, ale 
už zdaleka ne takovou intenzitou jako v roce 1997. V podstatě ihned 
po ničivých povodních se začalo s přípravami na ochranu Starého 
Města, ale i Uherského Hradiště. Ihned po povodních Povodí Mora-
vy zpevnilo hráze a upravilo a vyčistilo koryto Moravy. Staré Město 
vybudovalo na vlastní náklady protipovodňovou hráz na Loukách 
(ulice Východní), po které vede nyní komunikace. V součinnos-
ti s Povodím Moravy byla v roce 2014 vybudována hráz oddělující 
Trávník a řeku Moravu. Ta vede až k železničnímu mostu, kde kolem 
potoka Salašky vede další hráz až k Moravě. Dalo by se říct, že dnes 
je již Staré Město chráněno valem po celé délce. Jediné slabé místo,o 
kterém zatím víme, je koryto Salašky, kudy by se mohla dostat voda 
z Moravy. Tam by se ještě měla časem vybudovat nějaká bariéra nebo 
nad Starým Městemvybudovat suchý poldr, který by nás ochránil. Při 
zvýšených průtocích hladiny Moravy, provádíme okamžitě kontrolu 
všech výpustí a celého systému protipovodňové ochrany. Myslím, že 
je nutné zdůraznit, že se Staré Město zásadním způsobem od povod-
ní změnilo. Po zdemolovaných selských domech se vystavily nové 
moderní patrové domy. Ta hrůza, která lidi postihla, je nakopla a na-
budila. Vzepřeli se svému osudu a pustili se do usilovné práce a ob-
novy. Vybudovala se nová infrastruktura, silnice, chodníky, obchody, 
služby, dům s pečovatelskou službou pro ty, kteří ztratili obydlí. Dá 
se říci, že Staré Město změnilo svou tvář. Někdy říkám s nadsázkou, 
že jsme se změnili v moderní nové Město.

Text a foto: Aleš Korvas
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ROZHOVOR S BÝVALÝM STAROSTOU FRANTIŠKEM SLAVÍKEM

František Slavík je bývalým starostou Starého Města, který během 
svého starostovského období musel kromě jiného řešit taky otázku 
povodní v roce 1997. Zajímalo mě proto, jak dnes vzpomíná na ob-
dobí před dvaceti lety, kdy se do Starého Města přihnala největší po-
vodeň v historii.

Dobrý den pane Slavíku, od povodní je to již dvacet let, když 
dnes vzpomínáte na období, co se Vám vybaví jako nejhorší vzpo-
mínka na to podobí?

Nejhorší bylo asi to, že když/ta/  voda ze severu tekla k nám dolů, 
tak jsme vždycky ráno čekali, že už bude po největší hrůze, jenže ona 
pořád stoupala a stoupala, bylo to k nezastavení. To bylo na celé si-
tuaci asi nejzoufalejší. 

Předpokládám, že záplavy před dvaceti lety byly nejhorší, co jste 
musel ve starostovském období řešit, je to tak?

Co se katastrofy, nebo postižení tak obrovského počtu lidí týče, 
tak určitě ano, když já to tak nesrovnávám. Na radnici samozřejmě 
byli i jiné problémy, ale živelná pohroma jako byla tato povodeň, ta 
zasáhne obrovské množství lidí najednou. Z tohoto hlediska to bylo 
to nejtěžší, co jsem jako starosta musel řešit. Nejhorší byla ta razant-
nost, s jakou povodně přišli. Naši předkové zažívali záplavy v okolí 
řeky Moravy údajně celkem často.Je to tím že nejstarší obydlené části 
Starého Města leží v nivě řeky, ale nikdy za mnoho desítek let zpět asi 
nepřišli záplavy v takovém rozsahu.

Jak jste prožívali povodně na radnici, myslím z hlediska fungo-
vání úřadu? Radnice byla v tu dobu pod vodou a někteří zaměst-
nanci měli i své domy pod vodou.

Chod úřadu jsme samozřejmě museli zajistit. Budova sice byla pod 
vodou, ale radnice byla pro obyvatele hlavní kontaktní bod, takže její 
fungování, ikdyž v omezené míře jsme museli zajistit. Místostaros-
ta, radní, dobrovolníci, všichni jsme drželi služby ve dne v noci, jak 
bylo potřeba. Mnohem horší než období během povodní byla doba 
po povodních. To si, zejména stavební úřad a s ním celá radnice moc 
klidu neužili. Museli vydávat,různá rozhodnutí a povolení v krátkém 
čase, zároveň ale pečlivě. Za to si zaslouží opravdu dík.

To, že deště na severu nepolevují, se vědělo dopředu. Dá se teď 
s odstupem času dvaceti let, říci, jestli se dalo povodním nějak pře-
dejít? Dalo se něco pro ochranu obyvatel udělat lépe?

Po povodních se samozřejmě dělala celá řada propočtů a analýz, 
jestli se dalo té katastrofě nějakým způsobem zabránit, ale všechny 
došly k závěru, že nešlo. Sešla se totiž taková kombinace nepřízní-
vých faktorů, se kterou nepočítali žádné povodnové plány. Protipo-
vodnová ochrana je modelována na max. staletou vodu . Tehdy ale 

bylo té vody tak velké množství, že se ani nedá určit, zda se jednalo 
o staletou nebo ještě větší vodu. Vylila se totiž do obrovské šíře 
a potom se už jen odhadovalo, kolik vody vlastně protéká. Na to už 
žádné měření není. Bohužel ale nešlo předpovědět, jestli se voda 
vylije z koryta tam nebo tam. To by někdo musel znát přítok a po-
rovnat ho s kapacitou koryta. To tehdy bohužel nikdo nedokázal.

Pamatujete si jak tehdy voda přicházela?
Ono to mělo několik fází. První bylo postupné zvedání hladiny 

v Moravě. Voda se pomalu ale nezadržitelně blížila koruně hrází 
a  začala se přelévat z BK na STM louky.V té době už od soutoku 
Moravy s Bečvou byla voda rozlita v obrovské šíři a postupovala 
volnou krajinou i zastavěným územím. Najednou byl ale obrovský 
nárust během jednoho dne. Nejdříve se dostala voda do Starého 
Města, a asi po dvou dnech po protržení hráze u Mesitu do Uher-
ského Hradiště. V počátcích, když byly deště, tak na horních to-
cích se prohnala velká vody, ale trvalo to hodiny, tady u nás se 
voda kumulovala a povodně tady trvaly dny.

V době povodní ve Starém Městě zasahovalo několik složek zá-
chranného systému, od dobrovolných hasičů až po centrálně říze-
né hasiče, vojáky, policii. Byly mezi jednotlivými složkami nějaké 
problémy, například, že jedna chtěla takové a druhá preferovala 
jiné řešení?

Ne ne, problémy jako takové nebyly. Spíš bych to viděl na roz-
díl v jednotlivých úrovních. My na rdnici jsme samozřejmě řešili 
v první řadě místní záležitosti a občany, státní složky zase víc tu 
globálnější část. Nemůžu říct, že by ale byly vyloženě problémy 
nebo hádky,každý se snažil pomáhat podle svých možností.

A co s lidma, v tak vypjatých situacích, jako když někomu 
padá dům to muselo být dost složité.

S lidma, kterým třeba spadnul celý dům a muselo se jim hledat 
ubytování, aby se měli kam vrátit až opadne voda, to bylo samo-
zřejmě složitější. Mnohým se zřítil rodný dům, ve kterém žili celý 
život, a tak nezvládaly ani fyzickou ani psychickou zátež. To ani 
neberu finanční náročnost. Tam to bylo opravdu těžké a to období 
pro mnohé nebylo jednoduché.

Dostávali lidé, kterým povodeň poškodila nebo zruinovala 
nemovitosti nějaké náhrady? 

Ta finanční pomoc samozřejmě existovala.Převážnou část 
prostředků poskytoval stát a město ze svého fondu, dále Červený 
kříž,Charita ,Diakonie,různé dobrovolné organizace, další pro-
středky pak z různých sbírek. Na náklady města, čili státu bývaly 
dokončovány demolice, aby si je lidé nemuseli platit sami. Příspěv-
ky existovali i na výstavbu nových domů. Po povodních byl posta-
ven zejména pro starší občany, kterým povodeň vzala domov Dům 
s pečovatelskou službou na Kopánkách. Ten stál během mám po-
cit dvou roků.

Takže solidarita lidí v době katastrofy fungovala?
To stoprocentně. těch prostředků, které nám na účet radnice 

přišly bylo hodně a nebyly to malé částky. Nejen města, ale i jed-
notlivci posílali obrovské částky, podniky nebo podnikatelé stejně 
tak. Za tu pomoc, k jaké se lidé po povodních odhodlali si zaslouží 
opravdu velký dík.

Děkuji za rozhovor
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vodně před 20 lety byly, nejsou výjimka. Díky domům, které mu-
sely být strženy nebo se samovolně zhroutili se ve Starém Městě 
uvolnilo místo pro výstavbu nových, moderních domů. Tam kde 
dříve stávaly stodoly a zemědělské přístřešky, dnes stojí nové ro-
dinné domy.   

Text: Aleš Korvas

Vážení čtenáři,
Letos je tomu rovných dvacet let, kdy 

Staré Město, ale i Uherské Hradiště a celou 
řadu dalších obcí a měst na Moravě postihly 
nejhorší a nejničivější povodně v novodobé 
historii. Povodně, které změnil od základů 
život desítkám rodin a v mnoha případech 
překreslily mapu Starého Města. Vlivem zá-
plav, z důvodu podmáčení, muselo být roz-
hodnutím statika strženo  93 domů. Desítky 
rodiny se během několika dní ocitli bez pří-
střeší a v mnoha případech je ničivý živel 
připravil o veškerý jejich majetek.

Škody na majetku byly obrovské, podle 
odhadů dosahovaly až 250 milionů korun, 
pod vodou se ocitlo 540 domů, 185 lidí zů-
stalo dočasně nebo úplně bez přístřeší.

Vlivem několik dní trvajících vydat-
ných srážek na severu Moravy tehdy došlo 
ke zvýšeným hladinám přítoků řeky Mora-
vy, které jsou za běžných okolností mírumi-
lovnými, jen několika centimetrů širokými  potůčky. Po několika 
dnech dešťů, se ale změnily na dravé řeky, nezřídka širokých i ně-
kolik metrů, které plnily řeku Moravu až nad její únosnou míru 
a beroucí si s sebou vše, co jim stálo v cestě.

Červenec před dvaceti lety odhalily, že povodňové plány při-
pravené na určité množství vody jsou absolutně nedostatečné. 
Za dvacet let byla vybudována nejen protipovodňová opatření 
v oblasti přímé ochrany před velkou vodou, ale i informační sys-
témy varujících pře hrozícím nebezpečím.

Desítky milionů korun byly ve Starém Městě investovány 
do vybudování protipovodňových hrází, tvořících dnes jednu 
z přirozených bariér průmyslového areálu Louky. Protipovod-
ňová ochrana Starého Města byla postupně dotvořena a po vzá-
jemném propojení chrání Staré Město od řeky Moravy ze směru 
na Huštěnovice až po Kostelany.

Téměř každá přírodní katastrofa způsobí nějakou vlnu so-
lidarity. Výjimkou nebylo ani Staré Město. Vlna pomoci nejen 
od místních, kteří povodní nebyly přímo postiženi se dá jen vel-
mi těžce popsat. prostory bývalé sokolovny se plnily humanitární 
pomocí z Česka, ale i zahraničí, postižení spoluobčané nacházeli 
dočasná obydlí u rodinných příslušníků, kteří měli to štěstí a živel 
se jim vyhnul. 

Vše má ale dvě strany mince a přírodní katastrofa, kterou po-

POVODNĚ

Průtoky na řece Moravě v červenci 1997

Měřící stanice  Nejvyšší dosažený průtok  v m3/s
Kroměříž   1 034
Spytihněv   920
Strážnice   900
Moravský Svatý Ján  912*

* podle měření průtöků vody na řece Moravě, proteklo tou-
to měřící stanicí mezi 1.7 a 6.8.1997 dohromady 1 miliarda 
a 683 milionů m3 vody

Následky povodní z roku 1997

Zaplaveno domů ve Starém Městě  540
Vážně poškozené nebo 
neobyvatelné budovy   150
Zbourané domy    72
Odhad škod vyčíslený v Kč   cca 250 mil
Počet lidí bez přístřeší nebo
dočasně ubytovaných u příbuzných  185



náměstí zase měli návštěvníci možnost seznámit se náplní čin-
nosti některých dalších spolků. U stánku hasičů si tak zájemci 
mohli vyzkoušet masáž srdce nebo zastavení krvácení, mysliv-
ci zase nabídli poznávání vycpaných zvířat.

„Celý víkend se podle mě vydařil 
na výbornou. Počasí bylo jako na objed-
návku. Během programu nenastal žádný 
výrazný zádrhel a především diváci, pro 
které byl celý program připraven, od-
cházeli spokojeni,“ zhodnotil víkendový 
program místostarosta Martin Zábran-
ský. 

Poděkování za celou organizaci si za-
slouží nejen organizátoři, ale také pod-
porovatelé a sponzoři, ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka, který převzal nad 
Zahradou Moravy záštitu, ale i Zlínský 
kraj, který finančně pomohl tomu, že se 
i letošní ročník mohl konat.

 Text a foto: Aleš Korvas 

Jubilejní, již dvacátý ročník výsta-
vy Zahrada Moravy, slavilo o víkendu 
27. a 28. května 2017 Staré Město. Stejně 
jako v předešlých letech byl program roz-
dělený do dvou dnů a jednotlivá vystou-
pení a soutěže se konaly nejen na náměs-
tí Velké Moravy, ale také v areálu Střední 
odborné školy a  Gymnázia ve Starém 
Městě (SOŠG) a na sportovním areálu 
Širůch. 

Hlavním pořadatelem letošního roč-
níku byly opět příspěvková organizace 
Sportovní a kulturní centrum ve Starém 
Městě a město Staré Město. V sobotu se 
návštěvníci sportovního areálu Širůch 
mohli těšit na Den dětí s Hamé. Na umě-
lé trávě byl připraven bohatý program 
plný skákacích hradů, hudby a soutěží. 
Autogramiády se také zúčastnila jedna 
z našich nejúspěšnějších biatlonistek, 
Eva Puskarčíková.

Jen několik minut chůze dělilo zájemce od Jezdeckých 
soutěží v areálu SOŠG, který se opakoval po loňská vydařené 
premiéře. Součástí Zahrady Moravy byla také kulturní část, 
která se celá odehrála na náměstí Velké Moravy. V sobotu od-
poledne se představilo divákům sedmnáct soutěžících, kteří 
se utkali o nejlepšího dětského tanečníka slováckého verbu-
ňku, večer pak byla připravena soutěž o nejlepšího dospělého 
verbíře. „Jedná se o soutěž, při které odborná porota vybírala 
letos z třinácti soutěžících. Vítěz automaticky postupuje do fi-
nále na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, dalších pět 
nejlepších potom postupuje do předkola tohoto festivalu. Tato 
soutěž se na Zahradě Moravy koná již tradičně a vždy má u di-
váků velký úspěch,“ řekl starosta Josef Bazala. 

Nedělní část programu celovíkendového festivalu patřila 
dětem a představením spolků, které na katastru Starého Měs-
ta působí. Na pódiu se vystřídali taneční i sportovní kroužky 
patřící pod Středisko volného času Klubko, ve stáncích okolo 
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zala, ozvláštnit poskládáním speciální ženské komise, tzv. „súdnú 
stolicu“, složenou ze zkušených folkloristek Marcely Hastíkové, 
Zdeny Mikušové a Jitky Feldavbelové. „Standardně bývají komise 
hodnotící slovácký verbuňk ryze mužská záležitost. Tak jsem se 
to rozhodl změnit a pro sobotní večer jsem připravil i ženskou 
porotu. Ať holky vidí, jak těžké to porotci mají. Oni navíc vítěze 
vybrali podle ženských kritérií,“ řekl s úsměvem Josef Bazala, na-
rážející na poznámku jedné z porotkyň, že ženy hodnotí víc jaké-
si erotično při vystoupení.

Na pódiu před zaplněným náměstím vystoupilo třináct borců, 
kteří se snažili členy poroty, jimiž letos byli předseda Jan Maděrič, 
členové David Pavlíček, Libor Habarta, Petr Vozár a Erik Feldva-
bel, ale i diváky, zaujmout nejen tanečním, ale i pěveckým výko-
nem.

Po napjatém rozhodování členů komise byl vybrán vítěz le-
tošního regionálního kola. Nejlepším tanečníkem slováckého 
verbuňku byl ve Starém Městě letos zvolen Petr Pěcha z Kunovic. 
Druhou příčku obsadil Antonín Žmola z Kněžpole a pomyslný 
bronz si rozdělili Robin Feldvabel ze Starého Města a Lukáš Ba-
lajka z Modré. 

Súdna stolica vybrala za vítěze stříbrného Antonína Žmolu, 
který zároveň vyhrál i hlasování diváků.

Text a foto: Aleš Korvas
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Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, která se 
pořádá jako součást výstavy Zahrada Moravy,  je součástí Regi-
onálního kola soutěže „O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku na Uherskohradišťsku“. Vítěz postoupil přímo do finále 
Mezinárodního festivalu ve Strážnici a dalších pět nejlepších 
účinkujících ze sobotního zápolení se utká v předkole strážnic-
kého svátku folkloru. 

Letošní ročník se rozhodl moderátor večera, starosta Josef Ba-

SLOVÁCKÝ VERBUŇK VE STARÉM MĚSTĚ
ZNÁ LETOŠNÍHO VÍTĚZE



to hnala, ale na druhou stranu se výrazně snížila doba čekání 
na nalití jednotlivých vzorků. To mohlo být ale způsobeno i jejich 
vhodným rozdělením do obou sálů,“ doplnil Dalimil Vrána.

Domácí vinaři získali na letošním koštu 3 šampiony odrůd 
a celkem 40 zlatých medailí.

Jednotlivé ceny předal starosta Starého Města Josef Bazala spo-
lečně se senátorem Ivo Valentou.

Kromě vyhlášení nejlépe hodnocených vzorků byla předána 
také zvláštní cena, Cena starosty Starého Města za přínos a pod-
poru vinařské kultury a tradic ve Starém Městě. Tu letos získal 
zakládající člen Klubu přátel vína, pan Jaroslav Pelka.

„Děkujeme všem návštěvníkům, ale také nalévačkám a cim-
bálce za vytvoření 
již tradičně perfekt-
ní atmosféry sta-
roměstského koštu 
a se všemi se už tě-
šíme na příští rok. 
A všechny, kterým 
bude do příštího 
roku po koštech 
smutno, zveme 
7. října na III. Sta-
roměstský den vína 
do Jezuitského skle-
pa,“ uzavírají členo-
vé Klubu přátel vína 
letošní koštovací 
sezónu.

Text a foto:
Aleš Korvas

Už 8. ročník tradičního Koštu vína se uskutečnil ve Starém 
Městě. Samotné společenské události, která do prostor Společen-
sko - kulturního centra (SKC) přiláká vždy stovky návštěvníků, 
předcházela degustace jednotlivých vzorků. Té se ujali zkušení 
vinaři z okolí Starého Města. Čtrnáct pětičlenných komisí tvořili 
lidé, kteří víno sami vyrábějí, a nebo přímo degustují na okolních 
koštech. Nezřídka jsou to lidé, kteří mají k degustování a hodno-
cení vína složeny potřebné zkoušky. Letos je všechny čekala opět 
nelehká úloha. Měli vybrat ty nejlepší z 354 bílých, 153 červených 
a 26 růžových vzorků vín.  „Každý spolek, který pořádá košt vína, 
má systém hodnocení jiný. Nám se osvědčilo, že máme dvaceti-
bodový systém, který hodnotí každý člen komise zvlášť, a o ko-
nečném bodovém hodnocení rozhoduje předseda komise,“ uvedl 
Dalimil Vrána, jeden z organizátorů a předseda staroměstského 
Spolku přátel vína, a doplnil, že každá komise hodnotí jen určité 
odrůdy vína.

Vzorky, které získají od jednotlivých komisí více než 19 bodů, 
jdou do finálního hodnocení, kde šampióny výstavy vybírají ga-
ranti koštu a vybraní nejzkušenější degustátoři. Grananty letos 
byli, stejně jako v předešlých letech, pánové Josef Bičan a Stani-
slav Dočkal.

Seznámit se s kompletními výsledky degustace a všechna 
vína mohli ochutnat návštěvníci tradičního Koštu vína v sobotu 
13. 5. 2017 od 16 hodin v prostorách SKC ve Starém Městě.

I v letošním ročníku přivítali organizátoři několik set návštěv-
níků, pro které byla připravena kromě degustace jednotlivých 
vzorků také Cimbálová muzika Bálešáci a bohaté občerstvení.

„Celkově jsme zaznamenali oproti minulým ročníkům o něco 
méně lidí, možná je vystrašila bouřka, která se na Staré Měs-
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Šampion výstavy bílých vín
Tramín červený, výběr z bobulí 2016
Ing. Alois Tománek, Boršice

Šampion výstavy červených vín
Cabernet moravia, pozdní sběr 2011 
Josef Bičan, Traplice

Nejlepší kolekce výstavy
Vinařství Vaďura, Polešovice, průměr-
né hodnocení 19.2

Cena starosty Starého Města 
za přínos a podporu vinařské kultury 
a tradic ve Starém Městě
zakládající člen Klubu přátel vína
Jaroslav Pelka
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U S N E S E N Í
z 51. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.05.2017

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. 112 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve  
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na dobu určitou – od 01.06.2017 do  
31.12.2017 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc.  

1.2 prominutí nájemného společnosti Lékár-
na Za Mlýnem, s. r. o. Staré Město, Za Mlý-
nem 1857, IČ: 29359091 po dobu dvou týdnů, 
z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska 
a úplného uzavření lékárny, v dalších 5 týd-
nech snížení na 1/3 nájemného, z důvodu 
omezení provozu lékárny stavebními prace-
mi.

1.3 pronájem nebytových prostor včetně po-
dílu na společných prostorách o celkové  vý-
měře 62,03 m2 v dětském zdravotním středis-
ku ve Starém Městě, Za Mlýnem 2048,  k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu MUDr. Ar-
noštu Sobolovi, bytem Staré Město,  Zerza-
vice 1939, na dobu určitou, od 01.06.2017 
do 30.09.2017 a nájemné ve výši 1/3  součas-
ného nájmu za m2 a rok, za účelem gyneko-
logické ambulance
 
nájemníkům dotčených stavebními úprava-
mi zdravotního střediska, Za Mlýnem 1857 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, snížení nájmu na 1/3 ze součas-
ného nájmu za m2 a rok, na dobu určitou 
od 01.07.2017 do 30.09.2017.

záměr na pronájem nebytových prostor – 
prostor lékaře se zázemím v domě s pečova-
telskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Sta-
rém Městě.  

1.4 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6 m2, 
před  restaurací EGO, ulice Brněnská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  
za účelem umístění mobilního prodejního 
stánku se zmrzlinou. 

1.5 pronájem části pozemku p. č. 340/136 
ostat. plocha/zeleň o výměře 160 m2, která se  
nachází před nemovitostí č. p. 1735 – restau-
race Masaro, ul. Janáčkova ve Starém  Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
MASAŘÍK, s.r.o., Uherské  Hradiště, Štěp-
nická 1140, IČ 25547283, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní  lhůtou a nájemné 

ve výši 54,40 Kč/m2 a rok + příslušná inflace 
a příslušná sazba  DPH, za účelem vybudová-
ní parkovacích míst pro návštěvníky restaura-
ce Masaro a  jejich následné užívání. 
 Nájemní vztah nabývá účinnosti ke dni naby-
tí právní moci stavebního povolení.

1.6 pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vod-
ní plocha a části pozemku p. č. 6064/32  orná 
půda o celkové výměře 500 m2, vše v lokali-
tě Špílov ve Starém Městě, k. ú.  Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, a. s., 
Staré Město, Huštěnovská  2022, IČ 27756203, 
na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.12. 2030 
a nájemné ve výši  nájemné ve výši 54,40 Kč/
m2 + příslušná inflace a příslušná sazba DPH, 
za účelem  vybudování parkovacího stání.
Nájemní vztah nabývá účinnosti ke dni naby-
tí právní moci stavebního povolení.

1.7 nájem části pozemku p. č. 6068/100 orná 
půda o výměře 124 m2 v lokalitě Louky ve  
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od vlastníka pozemku paní Kateřiny  
Mitáčkové, bytem Staré Město, Velehradská 
1621, na dobu neurčitou s tříměsíční  vý-
povědní lhůtou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok, za účelem veřejné polní cesty –  umož-
nění přístupu na jednotlivé pozemky. 

1.8 nájem části pozemku p. č. 6068/93 orná 
půda o výměře 40 m2, části pozemku p. č.  
6068/94 orná půda o výměře 35 m2 a části 
pozemku p. č. 6068/123 orná půda  o výměře 
48 m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, od vlast-
níka pozemků společnosti Estis company 
s.r.o., Lidická 700/19,  Veveří, 602 00 Brno, 
IČ 03104192, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a  nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok, za účelem veřejné polní cesty – umož-
nění přístupu na  jednotlivé pozemky. 

1.9  změnu doby výpůjčky – výpůjčka po-
zemků  p. č. 7095 orná půda, p. č. 5242/14 
orná půda, p. č. 5242/15 orná půda, 
p. č. 5242/17 orná půda, p. č. 242/1 ostat. 
plocha, p. č. 4556/37 ostat. plocha, p. č. 241/4 
orná půda a p. č. 4556/15 orná půda o celkové 
výměře 63.357 m2, které se nachází v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, ústavu Slepá ramena, z. ú., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ 05313031, 
za účelem realizace projektu „Obnova eko-
systému odstavených ramen řeky Moravy“, 
z doby neurčité na dobu určitou, přičemž po-
čne běžet ode dne uzavření smlouvy a skončí 
uplynutím deseti (10) let od okamžiku do-

končení realizace projektu.

1.10 záměr na převod majetku – výkup po-
zemku 
p. č. 721/4 orná půda o výměře 225 m2 
p. č. 6114/148 orná půda o výměře 1.072 m2 
p. č. 4538/16 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 19 m2 
p. č. 6046/202 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 138 m2 
p. č. 6046/261 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 10 m2 
p. č. 6053/168 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 208 m2 
p. č. 6046/530 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře 436 m2 
p. č. 6046/531 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře 18 m2 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

1.12 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve  pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem České Budějovice, F. A.  Gerstnera 
2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společnos-
tí E.ON Česká republika, s. r.  o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 25733591, na právo  umístění stavby „St. 
Město, Novák, Máselník, kabel NN“ (kabelo-
vé vedení NN c délce  cca 22 m) na pozemku 
p. č. 5180 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré  Město u Uh. Hradiště. 

1.13 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 
3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063, za-
stoupená společností Vegacom a. s., Praha 4, 
Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČ 25788680, 
za kterou jedná společnost MULTINET s. r. 
o., Olomouc, Farského 43/4, IČ 60776978, 
na právo umístění stavby „VOD5M_E1029_
LO_Z_UHUH2_OK“, přeložka telekomu-
nikačního vedení pod označením SAP: 
110110-052839, umístění podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační 
sítě – optický kabel na pozemcích p. č. st. 
2062/2  - zast. plocha a nádvoří, p. č. 340/126 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 340/131 – orná půda, p. č. 340/132 – orná 
půda, p. č. 2393/2 – ostatní plocha, manipu-
lační plocha, p. č. 2393/3 – ostatní plocha, 
jiná plocha, p. č. 2393/24 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 2414/1 – orná půda, 
p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 2414/21 – 
orná půda, p. č. 4525/1 – ostatní plocha, sil-
nice, p. č. 4525/3 – ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, p. č. 4525/8 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 4525/10 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/11 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/18 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, p. č. 4525/29 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 6214/361 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.14 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti TŘINECKÉ ŽELE-
ZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, Průmys-
lová 1000, IČ 18050646, na právo umístění 
optického kabelu (areálové rozvody) a elek-
tro kabelu (areálové rozvody) na pozemcích 
p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. 
plocha a p. č. 2414/9 orná půda v lokalitě 
ulice Tovární, které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
v rámci stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Měs-
to, parc. č. 2414/22 a 4525/31“. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav optického kabelu 
a elektro kabelu.

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. 

1.15 uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. 
r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, 
IČ 27295567, zastoupená společností Grid-
Services, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynáren-
ská 499/1, IČ 27935311, na právo umístění 
stavby plynárenského zařízení: „NTL ply-
novodní přípojka pro novostavbu rodinné-
ho domu parc. č. st. 3173 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, číslo stavby: 57756“ 
na pozemcích p. č. 135/65 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a p. č. 135/71 ostat. plocha/jiná 
plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav plynárenského zaří-
zení spočívající v umístění NTL plynovodní 
přípojka pro novostavbu rodinného domu. 

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. 

1.16 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve prospěch společnosti Slovácké vodárny 
a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Ol-
šávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávně-
ný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 
(vedlejší účastník – investor stavby), na právo 
umístění stavebního objektu „SO 333 Přelož-
ka vodovodu DN 150 v km 13,600“ v rám-
ci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ 
na pozemku p. č. 6034/52 orná půda ve vlast-
nictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, pro-
vozovat, udržovat a rekonstruovat na po-
zemku liniové zařízení „SO 333 Přeložka 
vodovodu DN 150 v km 13,600“, a dále prá-
vo oprávněného za tímto účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemek v potřebném rozsahu 
vyznačeném v GP, který bude vypracován 
po kolaudaci stavby. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady ve výši zjištěné 
ke dni uzavření budoucí smlouvy znaleckým 
posudkem.

1.17 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
ve prospěch společnosti Slovácké vodárny 
a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za Ol-
šávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávně-
ný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 
(vedlejší účastník – investor stavby), na právo 
umístění stavebního objektu „SO 332 Přelož-
ka vodovodu DN 250 v km 15,500“ v rám-
ci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ 
na pozemcích p. č. 4516/7 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a p. č. 6010/9 ostat. plocha/ostat. 
komunikace, vše ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, pro-
vozovat, udržovat a rekonstruovat na po-
zemku liniové zařízení „SO 332 Přeložka 
vodovodu DN 250 v km 15,500“, a dále prá-
vo oprávněného za tímto účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemek v potřebném rozsahu 
vyznačeném v GP, který bude vypracován 
po kolaudaci stavby. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady ve výši zjištěné 
ke dni uzavření budoucí smlouvy znaleckým 
posudkem.

1.18 - řád veřejného pohřebiště

 - smlouvu o pronájmu hrobového místa

1.19 systém pronájmu hrobových míst 
v nové části hřbitova ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

Místa v kolumbáriu – sekce XI.
- budou pronajímána občanům s trvalým 
pobytem ve Starém Městě a v případě zájmu 
rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými 
vztahy na Staré Město.

Urnová místa – sekce XII.
- budou pronajímána občanům s trvalým 
pobytem ve Starém Městě a v případě zájmu 
rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými 
vztahy na Staré Město.

Hrobová místa – uložení rakve – sekce XIII.
- budou pronajímána občanům s trvalým 
pobytem ve Starém Městě a v případě zájmu 
rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými 
vztahy na Staré Město.

Místa v kolumbáriu, urnová místa i hrobová 
místa budou pronajímána v případě úmrtí 
bez možnosti pronájmu místa předem.
 V mimořádných případech rozhodne staros-
ta města.

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Příprava území, inženýrské sítě pro RD   Ve-
lehradská – I. etapa“ z důvodu změn oproti 
projektové dokumentaci, změny ceny  díla 
a posunutí termínu dokončení díla.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „Výměna umělého povrchu hřiště v areálu 
Rybníček ve Starém Městě“ s dodavatelem 
JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 63489163 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumen-
tace.

3.3 vnitřní směrnici č. S 01/2017 Zvláštní 
způsob určení platového tarifu některým  za-
městnancům – koordinátor VPP, dělník čiš-
tění města.

6.2 spolupráci mezi MOTO SPORT KLU-
BEM v AČR se sídlem Slavomírova 1101, 
686 03  Staré Město, městem Staré Město se 
sídlem nám.  Hrdinů 100, 686 03  Staré Město 
a  Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s. se síd-
lem J.  E. Purkyně 365, 686 68 Uherské  Hra-
diště při zajištěné lékařských a zdravotních 
služeb v rámci XV. Slováckého  okruhu o cenu 
Bohumila Kováře ve dnech 6. a 7. 5. 2017 dle 
předloženého  návrhu a pověřuje starostu 
dojednáním a podpisem příslušné smlouvy 
o spolupráci.

II. doporučila zastupitelstvu města
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1.11 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře 
cca 35 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Ing. Františku Sadílkovi, bytem Rašovice 269, 
za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem rekonstrukce a rozšíření rodinné-
ho domu. 

5.1 schválit 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.

5.2 revokovat Zástavní smlouvu k nemovi-
tosti č. 1/2017 v původním znění.

schválit 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).

III. rozhodla

2.2 výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Výměna umělého povrchu hři-
ště v areálu Rybníček ve Starém Městě“ 
- veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel JM Demi-
carr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 63489163 s nabídkovou cenou 
1 664 006,96 Kč bez DPH, 2 013 448,42 Kč vč. 
DPH.

IV. souhlasí

3.1 s použitím znaku města Staré Měs-
to ve výroční zprávě 2016 Oblastní charity 
Uherské  Hradiště za účelem poděkování je-
jím podporovatelům.

3.2 s přijetím finančního daru ve výši 
69.000,- Kč od firem: FYTO, spol. s  r. o., Pi-
vovarská 536, 686 01 Uherské Hradiště – Ja-
rošov; LUKROM plus s. r. o., 763 11 Lípa 81; 
Ostrožsko, a. s., 687 23 Ostrožská Lhota 413, 
TOPAGRA, spol. s r. o., 687 11 Topolná 164; 
ZEAS Polešovice, a. s., 687 37 Polešovice 308, 
ZD Nedachlebice, družstvo, 687 12 Částkov 
62; Stanislav Houdek, Kopánky 1690, 686 03 
Staré Město, Ing. Václav Talák, Svatovítská 
1904, 686 03 Staré Město, TRADIX UH, a. 
s., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, 

AGRO Zlechov, a. s., č. p. 119, 687 10 Zle-
chov, Školní hospodářství s. r. o., Velehradská 
1469, 686 03 Staré Město,  ZEAS Nedakoni-
ce, a. s., č. p. 152, 687 38 Nedakonice, MO-
REAU AGRI, spol. s r. o., Nopova 70, 61500 
Brno - Židenice, NAVOS, a. s., Čelakovského 
1858/27, 767 01 Kroměříž, Dolňácko, a. s., 
Družstevní II 520, 687 25 Hluk.
Finanční dar bude použit na pořádání výstavy 
s názvem „22. ročník výstavy Zahrada Mora-
vy“ konané ve dnech 27. - 28. 5. 2017 na ná-
městí Velké Moravy ve Starém Městě a jejího 
doprovodného programu.

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 změny stavby před je-
jím dokončením dle § 118 stavebního zákona  
v platném znění dle zápisu.

6.1 zápis z 10. zasedání sociální komise ze 
dne 24.04.2017.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor – prostor lékaře se zázemím v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, na úředních deskách.  
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 
6 m2, před restaurací EGO, ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem umístění mobilního prodej-
ního stánku se zmrzlinou, na úředních des-
kách. 
T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na převod majetku – 
výkup pozemku 
p. č. 721/4 orná půda o výměře 225 m2 
p. č. 6114/148 orná půda o výměře 1.072 m2 
p. č. 4538/16 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 19 m2 
p. č. 6046/202 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 138 m2 
p. č. 6046/261 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 10 m2 
p. č. 6053/168 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce o výměře 208 m2 
p. č. 6046/530 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře 436 m2 
p. č. 6046/531 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře 18 m2 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-

diště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Novák, Máselník, kabel NN“ (kabelo-
vé vedení NN c délce cca 22 m) na pozemku 
p. č. 5180 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.    
           T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 
04084063, zastoupená společností Vegacom 
a. s., Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, 
IČ 25788680, za kterou jedná společnost 
MULTINET s. r. o., Olomouc, Farského 
43/4, IČ 60776978, na právo umístění stav-
by „VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“, 
přeložka telekomunikačního vedení pod 
označením SAP: 110110-052839, umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – optický kabel na pozem-
cích p. č. st. 2062/2  - zast. plocha a nádvoří, 
p. č. 340/126 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, p. č. 340/131 – orná půda, p. č. 340/132 
– orná půda, p. č. 2393/2 – ostatní plocha, ma-
nipulační plocha, p. č. 2393/3 – ostatní plo-
cha, jiná plocha, p. č. 2393/24 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, p. č. 2414/1 – orná 
půda, p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 2414/21 
– orná půda, p. č. 4525/1 – ostatní plocha, 
silnice, p. č. 4525/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 4525/8 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 4525/10 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/11 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/18 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, p. č. 4525/29 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 6214/361 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě Rybníček ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
T: ihned

2. Finančnímu odboru

5.1 navýšit výdaje na dopravní obslužnost 
v rozpočtu města na § 2221 Provoz veřejné  
silniční dopravy.       
T: 30.06.2017

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 52. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 24.05.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 pronájem nebytových prostor – prostor lé-
kaře se zázemím o celkové výměře 40,75  m2 
(25,33 m2 – ordinace + sesterna, 15,42 m2 – če-
kárna, chodba, soc. zařízení)  v domě s pečova-
telskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré  Město u Uh. Hradiště, 1. sta-
roměstské ordinaci s. r. o., Staré Město, Za Mlý-
nem  1857, IČ 29299683, na dobu určitou, 
od 01.07.2017 do 30.09.2017 a nájemné ve výši  
1/3 současného nájmu za m2 a rok, za účelem  
provozování ordinace praktického  lékaře.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 4508/29 ostat. 
plocha o výměře 6 m2, před restaurací EGO, uli-
ce Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Vladimíru Prajzovi, by-
tem Hluk, Růžová 1139, IČ 61713856, na dobu 
určitou od 01.06.2017 do 30.09.2017 a nájemné 
ve výši 142 Kč/m2 a rok + příslušná sazba DPH, 
za účelem umístění mobilního prodejního stán-
ku se zmrzlinou. 

1.3 záměr na převod majetku – prodej čás-
tí 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. Hradiště:

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu 
č. 1    o výměře    373 m2 Pozemek určený k vý-
stavbě rodinného domu č. 2    o výměře    373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu 
č. 3    o výměře    373 m2 Pozemek určený k vý-
stavbě rodinného domu č. 4    o výměře    373 
m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 5    o výměře    373 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 6    o výměře    
373 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 7    o výměře    432 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 8    o výměře    
433 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 9    o výměře    433 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 10   o výměře    
433 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 11   o výměře    433 m2 Pozemek urče-
ný 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 vý-
stavbě rodinného domu č. 15   o výměře    763 
m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 16   o výměře    691 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 17   o výměře    
841 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 

domu č. 18   o výměře    850 m2

1.4 záměr na převod majetku – výkup prodej-
ního stánku na pozemku p. č. 4549/1 ostat.  plo-
cha/ostat. komunikace – ulice náměstí Hrdinů 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  u Uh. Hra-
diště.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s., Pra-
ha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 2817549, 
na právo umístění stavby „Optické propojení 
Dial Telecom, a.s., 2017 – napojení distribuční 
bodů Uherské Hradiště ev.č.UHRA6 a UHRA9“, 
umístění podzemních komunikačních vede-
ní 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.

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063 
(budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, 
IČ 65993390 (stavebník), na právo umístění 
stavebního objektu „SO 462 Přeložka podzem-
ního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ 
v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ 
na pozemku 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. plo-
cha, p. č. 7265/47 ost. plocha, p. č. 7266/41orná 
půda, vše  ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  

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

1.12 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063 
(budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 
65993390 (stavebník), na právo umístění sta-
vebního objektu „SO 465 Přeložka podzemní-

ho sdělovacího vedení v km 15,540“ a „SO 466 
Přeložka podzemního 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.  

1.13 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ: 25733591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Novák, Máselník, kabel NN 
(kabelové vedení NN c délce cca 22 m) na po-
zemku p. č. 5180 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelu NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zá-
kona 151/97 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanove-
ní regulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka 
20 Kč/m2 a rok.  

1.14 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2681/6, IČ: 04084063, zastoupená společností 
Vegacom a. s., Praha 4, Lhotka, Novodvorská 
1010/14, IČ 25788680, za kterou jedná společ-
nost MULTINET s. r. o., Olomouc, Farského 
43/4, IČ 60776978, na právo umístění stavby 
„VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“, pře-
ložka telekomunikačního vedení pod označením 
SAP: 110110-052839, umístění podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační sítě – 
optický kabel na pozemcích p. č. st. 2062/2  - zast. 
plocha a nádvoří, p. č. 340/126 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 340/131 – orná půda, 
p. č. 340/132 – orná půda, p. č. 2393/2 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, p. č. 2393/3 – ostat-
ní plocha, jiná plocha, p. č. 2393/24 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 2414/1 – orná 
půda, p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 2414/21 – 
orná půda, p. č. 4525/1 – ostatní plocha, silnice, 
p. č. 4525/3 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, p. č. 4525/8 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, p. č. 4525/10 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 4525/11 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 4525/18 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, p. č. 4525/29 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 6214/361 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše ve vlast-
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nictví města Staré Město, vše v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, na úředních deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržbě a opravách podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v umístění optického kabelu v délce trasy 352 m. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zá-
kona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanove-
ní regulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce na akci Areál po-
hybových aktivit - Staré Město.

2.2 projektovou dokumentaci pro provede-
ní stavby akce „CHODNÍKY A VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ NOVÝ HŘBITOV – 1. ČÁST“.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci „CHOD-
NÍKY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÝ HŘBI-
TOV – 1. ČÁST“.

2.4 projektovou dokumentaci akce „Zahrada 
MŠ křesťanská Staré Město“ a uložila odboru 
investic provést výběrové řízení na zhotovitele 
1. etapy.

2.6 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby „Parkovací  dům 
ulice Nádražní ve Starém Městě - projektová  
dokumentace“. Vybraný dodavatel  SAURA s. 
r. o., Minoritská 10, 602 00 Brno, IČ 49974050, 
s nabídkovou cenou  1 648 000 Kč bez DPH, 
1 994 080 Kč včetně DPH.
 
 uzavření smlouvy o dílo na služby „Parkovací 
dům ulice Nádražní ve Starém Městě  - projek-
tová dokumentace“ s dodavatelem SAURA s. r. 
o., Minoritská 10, 602 00  Brno, IČ 49974050 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

5.1 kupní smlouvu o prodeji vyřazeného majet-
ku - vozidla Š  Superb za cenu 118.000,-  Kč dle 
znaleckého posudku.

5.2 na základě žádosti p. Dagmar Mazůrkové, 
ředitelky Mateřské školy, Staré Město,  okres 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, 
Komenského 1721, 686 03 Staré  Město, IČ: 
75022532, změnu odpisového plánu majetku 
na rok 2017.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6066/3 trvalý travní porost o výměře 1.862 
m2 v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray 

Service, a.s., Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ 
27756203, za cenu 400 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem vybudování parkovací plochy. 

1.6 převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 
3181 zast. plocha a nádvoří o výměře 2.001 m2, 
který se nachází pod tenisovou halou v lokali-
tě 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 + příslušná sazba DPH, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů. 

1.8 schválit uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Staré Město (vlastník po-
zemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (sta-
vebník) na právo provést na dotčených pozem-
cích ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště a k. ú. Huštěnovice, stav-
bu „D55 5507 Babice – Staré Město“. 
 
 Pozemky v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště
p. č. výměra (m2) výměra dočasného 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
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.

Pozemky v k. ú. Huštěnovice
p. č. výměra (m2) výměra dočasného záboru 
(m2) druh pozemku
1064/65 56 1 ostat.pl., ostat.komunikace
1064/242 1336 2 orná půda

1.9 uzavření Smlouvy o náhradě za smýcené 
dřeviny mezi městem Staré Město (vlastník po-
zemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390.
Smýcené dřeviny jsou součástí pozemků, které 
jsou ve vlastnictví města Staré Město, a spadají 
do ochranného pásma stavby „D55 5507 Babice 
– Staré Město“. 

3.1 schválit:
 Dotační program „ Podpora sportu, tělovýcho-
vy a pohybových aktivit v roce 2017“
 Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2017“
 Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2017“
 - Žádost o poskytnutí dotace z prostředku měs-
ta Staré Město
 - Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z pro-
středků města Staré Město
 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město

3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí 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 - Hlubo-
čepy
IČ: 48133396
zastoupen doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 
předseda spolku
účel: podpora části festivalu POLSKÁ A CHOR-
VATSKÁ KULTURA 2017 (IV. DNY SLOVAN-
SKÉ KULTURY) 

3.3 revokovat Dodatek č. 3 ke zřizovací  listině 
příspěvkové organizace Středisko volného  času 
Klubko Staré Město z důvodu  doporučení Kraj-
ského soudu v Brně. 

5.3 schválit na základě žádosti p. Dagmar Ma-
zůrkové, ředitelky Mateřské školy, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvkové organiza-
ce, Komenského 1721, 686 03 Staré Město, IČ: 
75022532 přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtového ukazatele (na para-
grafu 3111 Mateřské školy) ve výši 83.993,- Kč, 
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a to:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zříze-
ným PO – 83.993,- Kč
- na položku 6351 Investiční transfery zřízeným 
PO + 83.993,- Kč

Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 3/2017 – změna závazného ukazatele 
na § 3111 Mateřské školy. 

III. rozhodla

2.5 o vyloučení účastníka výběrového řízení 
Ing. Miroslav Poláček – projekce, Havlenova 
20, 639 00 Brno, IČ: 15197158 z účasti ve výbě-
rovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby „Parkovací dům ulice Nádražní ve Sta-
rém Městě - projektová dokumentace“ z důvodu 
nesplnění požadavku zadavatele na řádné vy-
světlení a objasnění nabídky na základě žádos-
ti zadavatele o písemné vysvětlení shledaných 
nejasností nabídky.

IV. souhlasí

1.7 s umístěním telekomunikačního zaříze-
ní ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s., 
Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 2817549, 
na právo umístění stavby „Optické propojení 
Dial Telecom, a.s., 2017 – napojení distribuční 
bodů Uherské Hradiště ev.č.UHRA6 a UHRA9“, 
umístění podzemních komunikačních vede-
ní 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. 

3.4 s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč 
od společnosti Bobcat CZ, a. s.,  Cukrovarská 
833, 196 00 Praha 9.
 Finanční dar bude použit na pořádání výstavy 
s názvem „22. ročník výstavy Zahrada  Moravy“ 
konané ve dnech 27. - 28. 5. 2017 na náměstí 
Velké Moravy ve Starém  Městě a jejího dopro-
vodného programu.

V. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci Areál 
pohybových aktivit - Staré Město tyto dodava-
tele: JM Demicarr s. r. o., Bučovická 180, 684 01 
Slavkov u Brna, MSO servis spol. s r. o., Svato-
borská 591/87, 697 01 Kyjov, Pavlacký s. r. o., 
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, SV – Stav, 
s. r. o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice, Vodohos-
podářské stavby Javorník - CZ s. r. o., Benátky 
17, 698 01 Veselí nad Moravou.

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„CHODNÍKY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
NOVÝ HŘBITOV – 1. ČÁST“ tyto dodavate-
le: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehradská 
1905, 686 03 Staré Město, IČ: 26928141, DIČ: 
CZ26928141, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č.p. 288, 

PSČ 687 05, IČ: 60743638, DIČ: CZ60743638, 
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 00207608, DIČ: CZ00207608, STA-
VAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Měs-
to, IČ: 26302497, DIČ: CZ26302497, TRADIX 
REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 
Staré Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253.

VI. vzala na vědomí

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

4.2 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 108 stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na 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 výměře 9.871 m2, vše 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 vý-
stavbě rodinného domu č. 2    o výměře    373 m2 
Pozemek určený k výstavbě rodinného domu 
č. 3    o výměře    373 m2 Pozemek určený k vý-
stavbě rodinného domu č. 4    o výměře    373 
m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 5    o výměře    373 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 6    o výměře    
373 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 7    o výměře    432 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 8    o výměře    
433 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 9    o výměře    433 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 10   o výměře    
433 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 11   o výměře    433 m2 Pozemek urče-
ný 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 vý-
stavbě rodinného domu č. 15   o výměře    763 
m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 16   o výměře    691 m2 Pozemek urče-
ný k výstavbě rodinného domu č. 17   o výměře    
841 m2 Pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu č. 18   o výměře    850 m2
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – vý-
kup prodejního stánku na pozemku p. č. 4549/1 
ostat. plocha/ostat. komunikace – ulice náměstí 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.    T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s., 
Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, IČ 2817549, 
na právo umístění stavby „Optické propojení 
Dial Telecom, a.s., 2017 – napojení distribuční 
bodů Uherské Hradiště ev.č.UHRA6 a UHRA9“, 
umístění podzemních komunikačních vede-
ní 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 Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.  
T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve pro-
spěch společnosti Česká telekomunikační in-
frastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2681/6, IČ: 04084063 (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nus-
le, 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 stavby „D55 5507 
Babice – Staré Město“ na pozemku 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. plo-
cha, p. č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. 
plocha, p. č. 7266/41orná půda, vše ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve pro-
spěch společnosti Česká telekomunikační infra-
struktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, 
IČ: 04084063 (budoucí oprávněný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nusle, Na Pan-
kráci 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 Babice – Staré Město“ 
na pozemku p. č. 6010/9 ost. plocha ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.         T. ihned

1.12 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve pro-
spěch společnosti Česká telekomunikační in-
frastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2681/6, IČ: 04084063 (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Nus-
le, 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 podzemního 
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 vlast-
nictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.    T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Ve středu 10. května 2017 v 18.00 hodin přišlo na 50 zájemců 
o historii Starého Města do Městské knihovny, aby spolu s námi 
vernisáží zahájili výstavu historických fotografií. 

O úvodní slovo jsme požádali pana starostu Josefa Bazalu, 
o hudební vložku se postaral pan učitel Martin Baláž ze ZUŠ se 
svým žákem. 

K vidění bylo 78 fotografií, které jsme měli zapůjčeny ze Slo-

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Uherské Hradiště, již řadu 
let provozuje Dobrovolnické centrum. Naši dobrovolníci zpří-
jemňují bez nároku na odměnu život osamělým seniorům, dě-
tem z rodin ohrožených sociálním vyloučením nebo pomáhají 
při jednorázových akcích. Všech dobrovolníků, kteří druhým 
věnují to nejcennější, tedy svůj čas, si nesmírně vážíme. A pakli-
že se dobrovolnictví stane součástí jejich života na několik dlou-
hých let, pak o to více.  S velkým potěšením a poděkováním jsme 
na přelomu roku ocenili dvě naše dobrovolnice ze Starého Města, 
paní Dobroslavu Kiszovou a Marii Kovalčíkovou. Obě vykonávají 
dobrovolnické aktivity již obdivuhodných deset let. Obě přivedly 
k dobrovolnictví jiné životní okolnosti, obě žijí odlišným život-
ním stylem, přesto je spojují stejné vlastnosti, jako je ryzí lidskost, 
činorodost a láska k lidem. Hodnotu deseti let, kterými se zapsaly 
do životů klientů DZP Staré Město, ale i osamělých seniorů, kte-
rým jejich přítomnost a slovo pomohly vrátit se do života, nelze 
vyčíslit. Jaké je poselství obou oceněných dobrovolnic? Dobro-
volnictví přináší příležitost se v dnešním hektickém čase zastavit 
a jen „být“ s jiným člověkem. Dáváme druhému svůj čas, energii, 
zájem, přitom však mnohem víc získáváme. Je krásné vidět, že se 
na vás někdo těší, že jste někomu k užitku, že někomu prosvětlí 
vaše přítomnost či slovo celý den. A není právě toto v našich živo-

VÝSTAVA TAK ŠEL ČAS VE STARÉM MĚSTĚ

MALTÉZSKÁ POMOC

váckého muzea a od našich spoluobčanů. Všem patří velké po-
děkování.

Bylo to příjemné setkání s bohatou diskuzí nad vystavenými 
fotografiemi.

O tom, že se výstava vydařila, svědčí velký zájem občanů Sta-
rého Města.

M. Rokytová  

tech to nejpodstatnější?  Děkujeme oběma oceněným dobrovol-
nicím ještě jednou za jejich krásnou, záslužnou činnost a přejeme 
jim oběma mnoho zdraví a elánu do dalších, nejen dobrovolnic-
kých let. Děkujeme jim za to, že pomáhají mezi lidmi stavět most 
vzájemnosti.



Vystoupení jednotlivých skupin Dolinečky, neboli dětského 
folklorního souboru, který funguje při Základní škole Staré Měs-
to, je na programu každý rok v květnu. Děti od těch nejmladších 
až po starší předvádějí rodičům a prarodičům co se za uplynulý 
rok v Dolinečce naučily. 

Nejinak tomu bylo i letos, kdy vystoupení Dolineček I - IV 
vyšlo na první květnový pátek. Stejně jako v minulých ročnících 
byl zájem o vystoupení tak vysoký, že se musela konat dvě opa-
kování programu, první v 16:00 hodin a druhé v 19:00 hodin. 
Obě vystoupení byla vyprodána a návštěvníci mohli vidět origi-

nální a krásně připravená vystoupení. V přibližně dvouhodino-
vém programu se předvedla více než stovka účinkujících, kteří si 
na závěr vysloužili od zaplněného sálu Společensko - kulturního 
centra několikaminutový aplaus. 

V samotném závěru pokřtili starosta Starého Města Josef Ba-
zala, ředitel ZUŠ Radim Snopek a primáš CM Bálešáci a součast-
ně vedoucí CM DolinečkaTomáš Vavřík nové CD Dolinečky. Poté 
už nemohlo chybět poděkování organizátorům a předání květin 
všem, kteří se na přípravě programu podíleli.

Text a foto: Aleš Korvas
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MŠMT dlouholetých dobrovolných pra-
covníků středisek, kteří realizují aktivity 
a odvádějí skvělou pedagogickou práci 
ve svém volném čase, po své vlastní pra-
covní době.

Za svou práci nejen pro SVČ Klubko, 
ale i další organizace ve městě, byla oce-
něna také paní Alena Chlupová ze Starého 
Města. 

Paní Chlupová je dlouholetá vedoucí 
folklórních kroužků pro děti i maminky 
s dětmi. Na SVČ Klubko se dětemvěnuje 
již více než 20 let, byla u založení rodinné-
ho centra Čtyřlístek při SVČ, které tehdy 

12. 5. 2017 proběhla ve 14|15 Baťově 
institutu již 2. Krajská konference pedago-
gů volného času 

Téměř 160 pedagogů ze středisek vol-
ného času a domů dětí a mládeže celého 
Zlínského kraje a dalších hostů z řad vede-
ní Zlínského kraje, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, starostů a dalších 
zástupců obcí, diskutovalo o problematice 
financování zájmového vzdělávání ve vol-
ném čase a důležitosti kvalitních volnoča-
sových aktivit pro všechny věkové katego-
rie, které SVČ a DDM zajišťují a poskytují.

Součástí konference bylo i ocenění 

DOLINEČKA PŘEDSTAVILA PROGRAM OBILÍČKO OBILÍ

OCENĚNÍ ZA DOBROVOLNOU PEDAGOGICKOU PRÁCI  

ještě na mateřské dovolené vedla.
V posledních letech se nejvíce věnovala 

folklórnímu kroužku pro maminky s ma-
lými dětmi Klubíčko, kde rozvíjí nejen 
jejichzájem o folklór, tanec a hudbu, ale 
i jejich vzájemné vazby a společně stráve-
ný čas. S kroužkem také úspěšněprezen-
tují Středisko volného času i Staré Město 
na různých akcích.

Moc děkujeme a její práce, i celé její 
rodiny, která jí v tom pomáhá, si opravdu 
vážíme.

Text a foto: SVČ Klubko
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Hned úvodem bych chtěl všem hráčům poděkovat za vzornou 
reprezentaci klubu potažmo města, jak v krajské soutěži mlad-
ších žáků tak i na velmi kvalitně obsazených turnajích, kdy jejich 
soupeři byli mužstva z celorepublikové špičky jako Slavie Praha, 
Baník Ostrava, Zbrojovka Brno, Fastav Zlín atd. Už samotné po-
zvání na takové turnaje je pro nás všechny (klub, město) velkou 
reklamou, odměnou a povzbuzením do bu- doucna. 

Co se týče krajské soutěže mladších žáků, tak neměli naši 
hráči žádnou konkurenci a to jsme ve vět- šině utkání hráli 
proti o rok starším klukům. Z toho pramení i statistiky kdy jsme 
nastříleli v 18 utkáních úctyhodných 172 branek a pouze 25 ob-
drželi. Na to navazuje i to že nejlepšími střelci soutěže byli hráči 
JISKRY Ondra Zelený s 52 vstřelenými brankami (věkem hráč 
ještě starší přípravky), druhým pak Samuel Straka s počtem 
31 branek. Dále pak hráče, který měl nejvíce asistencí a to 71, náš 
kapitán Tadeáš Peška. Samozřejmě tohle je pouze základ pomysl-
né pyramidy kdy i sami hráči vědí,  že je čeká ještě spousta práce.

Skvěle připravená vystoupení žáků staroměstské ZUŠ byla 
k vidění v prostorách Společensko - kulturního centra ve Starém 
Městě. Jednotliví účinkující předvedli zaplněnému sálu, co všech-
no se během uplynulého roku naučili. K vidění tak byly výkony 
hudebníků, tanečníků, ale i budoucích vypravěčů. 

Své dovednosti a talenty předvedli žáci nejen před svými rodi-
či, ale podívat se na výkony mladých umělců dorazili také starosta 
Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský, ředitel staroměst-
ské pobočky ZUŠ Radim Snopek nebo ředitel ZUŠ v Uherském 
Hradišti, pod kterou staroměstská pobočka patří, pan Stanislav 
Nemrava.

Text a foto: Aleš Korvas

JISKRA STARÉ MĚSTO SLAVILA POSTUP

KONCERT ZUŠ ZE STARÉHO MĚSTA DIVÁKY NADCHNUL

Vítězové K.S. mladších žáků 2016/2017 jsou:

brankáři- Horák Filip, Bačák František, Vávra Tomáš

hráči - Peška Tadeáš, Straka Samuel, Popelka Marek, Kunovjá-
nek Lukáš, Ficek Matyáš, Frýbort Vojtěch, Zelený Ondřej, Mach 
Filip, Kejř Kryštof, Hoferek Tomáš, Polášek Ondřej, Titz Petr, Bi-
lavčík Michal, Trvaj Jindřich, Hájek Jakub, Neubauer Adam

trenéři - Abrhám Roman, Čech Roman

Roman Abrhám
šéftrenér mládeže a trenér mladších žáků
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Dvě třídy bývalých žáků Základní školy ve Starém Městě, kteří 
letos oslaví nebo již oslavili šedesáté narozeniny, se sešli v sobo-
tu 20. května 2017 v obřadní síni staroměstské radnice. Přivítá-
ni byli panem starostou Josefem Bazalou a matrikářkou Janou 
Budařovou. Zvukovou kulisu vytvořili žáci staroměstské ZUŠ - 
Marek Pavlica, Jan Mikuš a Filip Najman, kteří jubilantům hráli 
na housle a zpívali po celou dobu přijetí na radnici. 

Po uvítacím projevu starosty se přítomní podepsali do kroni-
ky a společně si připili připravenou sklenicí vína.

Text a foto: Aleš Korvas

SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky Starého Města přivítal v obřadní síni Starého 

Města v pátek 12. května 2017 místostarosta Martin Zábran-
ský a matrikářka Hana Štěrbová.  Mezi naše nové spoluobčany 
se tak zařadili Fabián Bartošík, Max Brauer, Veronika Lukášová, 
Ema Hastíková, Emma Panáčková, kteří byli na radnici přivítání 
ve 13 hodin a Antonín Střelec, Alžběta Chlupová, Petr Marovič, 
Alice Bříštělová, Tereza Jakšíková, kteří se v obřadní síni setkali 
v 13:45 hodin.

Slavnostní přijetí přítomným zpestřilo vystoupení dětí z Křes-
ťanské mateřské školy a hrou na klarinet, žák Základní umělecké 
školy ve Starém Městě Vojtěch Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas 
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Bezmála osmdesát dětí, které navštěvují první třídu Základ-
ní školy ve Starém Městě, bylo 17. května 2017 v divadelním sále 
Společensko - kulturního centra pasováno králem Knihoslavem 
a jeho ženou, královnou Knihoslavou, do čtenářského řádu. 
Těchto rolí se již tradičně ujali místostarosta Martin Zábranský 
a pracovnice Městského úřadu ve Starém Městě, Pavlína Elšíková.

Dříve, než ale došlo na samotné pasování, museli všechny děti 
předvést panu králi, že si povýšení do čtenářského řádu zaslouží. 
Celé dopoledne proto všechny děti v knihovně ve Starém Městě 
panu králi a paní královně četly.

Odpoledne už před sálem plným rodičů a prarodičů jednotlivě 
poklekly, aby je král mečem položeným na ramena povýšil, a ony 
si tak odnesly kromě drobných dárků i pasovací listinu. Samot-
nému slavnostnímu obřadu předcházelo vystoupení kouzelníka 
Jirky Hadaše, který děti připravil do správného varu, takže občas 
bylo pro paní učitelky dost náročné udržet děti na svých místech.

Poděkování za organizaci patří tradičně zejména knihovnicím 
paní Rokytové a paní Trubačíkové, ale také Základní škole ve Sta-
rém Městě a Městskému úřadu ve Starém Městě.

 Text a foto: Aleš Korvas

KRÁL A KRÁLOVNA OPĚT PASOVALI NOVÉ ČTENÁŘE
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VOLBY DO FARNÍCH RAD
28. května byly odevzdány hlasovací lístky do voleb farních rad. Ně-

kteří členové – zástupci společenství a hnutí – byli jmenováni farářem, 
jiní zvoleni. Nové složení pastorační rady v počtu 13 členů je následující:

• Batůšková Vladimíra
• Číhalová Miroslava
• Giesl Stanislav
• Gottwald Lukáš
• Gottwaldová Gabriela
• Horák Milan, Bc.
• Ingr František
• Kučera Jaroslav
• Němcová Ludmila
• Plevák Jan
• Pleváková Lenka, Ing.
• Psotka Kamil, Ing.
• Vanda Josef st.
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, který je 

předsedou pastorační rady. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem 
posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti ře-
šení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo 
je přímo realizovat. V souladu se situací ve farnosti se podílí na vytváření 
pastoračního programu. Služba farnosti musí vycházet z opravdové víry 
a ochoty sloužit ve farnosti bližním. Pastorační rada se ustavuje na dobu 
4 let. 

Současné složení ekonomické rady:
• Foltýnková Jitka, Ing.
• Křivák František, Ing.
• Psotka Kamil, Ing.
• Trňák Josef, Ing.
• Vavruška Antonín
Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře. Při 

správě majetku dbá předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných 
zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je 
napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně 
a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajiš-
tění potřeb farnosti. Mandát členů trvá 4 roky. 

TAMBURAŠSKÝ SOUBOR BRAČ
Tamburašský soubor Brač ze Studénky zahájil ve čtvrtek 1. června v kos-

tele Sv. Ducha festival IV. Dnů slovanské kultury. Kořeny souboru tohoto 
druhu sahají až do Bosny a Hercegoviny, odkud se v roce 1913 vrátil Rudolf 
Langer z vojenské služby a založil v rodné Studénce tamburašský orchestr. 
Historicky původní egyptský nástroj „pantur“ se ve Španělsku proměnil 
v kytaru, v Itálii v mandolínu, na západě Evropy v loutnu a na Balkáně 
v tamburu. Brač (tenorová, barytonová a basová tambura) představuje hlav-
ní nástroj orchestru. Členové současného souboru hrají pouze na původní 
dlabané nástroje, které byly vyrobeny v meziválečných letech.

VOKÁLNÍ SBOR MILÁNOSZ
V neděli 4. června vystoupil na závěr festivalu IV. Dnů slovanské kul-

tury v kostele Sv. Ducha vokální kvintet Milánosz, který interpretuje pře-
devším ukrajinské lidové písně. Jejich hlasy se krásně nesly naším chrá-
mem a také zpěváci sami přiznali, že jsou z akustiky opravdu nadšeni. 

Členové sboru pocházejí z Prahy a v současném složení vystupu-
jí od roku 2014. Volbu repertoáru ovlivnil ukrajinský etnomuzikolog 
a zpěvák Jurij Pastušenko, který je ukrajinské lidové písně učí interpreto-
vat. Cílem je, aby se jejich ztvárnění co nejvíce podobalo zpěvu lidových 
zpěváků venkovských částí Ukrajiny. Písně pochází především z oblasti 
Poltavy a Polesí a tematicky se, jak jinak, dotýkají všech momentů života. 

SCHOLIČKA NA CANTATE A OREL-
SKÉM DNU

Při nedělních mších svatých doprovází liturgii dětský chrámový 
sbor Scholička, který příležitostně vystupuje i jinde. V sobotu 3. června 
2017 se zúčastnil přehlídky Cantate v areálu lázní Luhačovice. V neděli 
4. června 2017 vystupoval na Dnu Orla ve Starém Městě na náměstí Vel-
ké Moravy. Některé z jejich písní si můžete poslechnout na YouTube, kde 
pouze zadáte Scholička.  

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI 
Ve Starém Městě je 5. 7. 2017 mše svatá v 18 hodin v kostele Svatého 

Ducha. 

FOTO: STANISLAV GIESL
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Staré Město, 13. května 2017 – Na více než 160 místech se 
v sobotu uskutečnil piknik na podporu lokálních a fairtradových 
pěstitelů. Ve Starém Městě proběhl na zahrasě SVČ Klubko. Sešlo 
se na něm kolem 20 návštěvníků. 

Na dekách si pochutnávali na fairtradové kávě či čaji a doma 
napečených buchtách

z fairtradového cukru a kakaa. Nechyběly ani vajíčka, sýry, 
mléko či med od místních farmářů. Lidé tak dali najevo, že je za-
jímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Piknik 
s názvem Férová snídaně NaZemi proběhl ve Starém Městě už 
popáté. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový 
den pro fair trade.

Text: SVČ Klubko, Foto: Aleš korvas

Přijímací talentové zkoušky absolvovaly děti, které by chtěly 
od příštího roku navštěvovat staroměstskou pobočku Základní 
umělecké školy. V prostorách dosluhující budovy se tak před svý-
mi kantory předvedli nejen budoucí hudebníci, ale i tanečníci.

Z počtu přibližně 80 dětí dětí, které mají zájem o výuku někte-
rého z oborů ZUŠ, bude od přístího roku navštěvovat staroměst-
skou ZUŠ přibližně padesátka nových žáků.

„Počet zájemců je víceméně stejný. Každý rok se k nám hlásí 
okolo ??? dětí. Kapacitu ale máme omezenou, takže některé mu-
síme odmítnout a doufat, že to zkusí zase za rok,“ uvedl ředitel 
staroměstské pobočky ZUŠ, Radim Snopek

VE STARÉM MĚSTĚ PIKNIKOVALI NA PODPORU PĚSTITELŮ

TALENTOVÉ ZKOUŠKY K PŘIJETÍ NA ZUŠ VE STARÉM MĚSTĚ





složená z dětí ve věku 6 – 10 let. Staroměstský oddíl „Moderní 
tance“ synchonizovaně zatančil na píseň Habando. Na parketě 
je vystřídala jednota Zlín. Diváci shlédli oddíl „Rekreačního ae-
robiku“, a to roztleskávačky a aerobik na píseň Čokoláda. Zum-
bu předvedla na remix současných hitů jednota Kašava. Dalším 
vstupem jednoty Zlín byla čtyři aerobní sóla a zumba. Nechyběl 
ani aerobik dvojic Dači a Kači  a aerobik na hudbu z Pirátů Ka-
ribiku. Krásně zazpívala i zlínská dětská schola Panny Marie Po-
mocnice křesťanů. 

Byly vyhlášeny výsledky župní soutěže „O nejkrásnější kras-
lici“, kde si staroměšští Orli odnesli nejedno ocenění! Gratulu-
jeme Klárce Spáčilové za 1. místo,  Aničce Ferdové za  2. místo, 
Drahušce a Magdaléně Slovákové za 3. místo. V další kategorii 
vyhrála 3. místo Kateřina Spáčilová. Z rukou předsedy kulturní 
komise bratra Petra Brhla si převzaly hodnotné ceny s logem Orla 
– batůžek, čepici, peněženku, létající talíř. K závěru předvedl své 
umění folklorní soubor „Trnečka II“ ze Zlína, s pásmem lidových 
zvyků, tanců a písní z regionu Valašska. Od vynášení  „Smrtky 
po Velikonoce“, „Ogarské hry“ a „Tož kdo je lepší“, kde exceloval 
s odzemkem Jirka Sousedík. Poslední, kdo vystoupil, byla jednota 
Vnorovy s gymnastickým oddílem. 

Po celou dobu programu byla zpřístupněná vyhlídka z věže 
nového kostela. 

Mgr. Jana Ferdová
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Psal se 4. červen 2017 a do Starého Měs-
ta se sjeli zástupci jednot z župy Velehrad-
ské, kteří chtěli strávit spolu příjemnou 
neděli a prezentovat svou činnost na Dnu 
ORLA.  Setkání začalo v novém kostele 
Sv. Ducha mší svatou, kterou celebroval 
místní duchovní správce otec P. Miroslav 
Suchomel. Po načerpání duchovní posily 
pro další činnost naší organizace, proběhla 
komentovaná prohlídka nového kostela sv. 
Ducha, v režii otce Miroslava. Pak se účin-
kující i diváci přesunuli na náměstí Velké 
Moravy, kde na venkovním podiu probíhal 
celý hlavní program. 

 V doprovodném programu pro děti byla 
připravena zábavná stanoviště, kde plnily  
úkoly. Pro přítomné bylo připraveno vy-
stoupení na venkovním pódiu od 13 hod. 
Vyhrávala tam k tanci i poslechu country 
kapela „Je nás moc.“. Celý program aka-
demie s humorem moderovali Ing. Kamil 
Psotka a Mgr. Marie Chlachulová. Přivítali také vzácné hosty: 
pana Josefa Bazalu, starostu Starého Města, br. Josefa Častulíka, 
starostu župy Velehradské a Ing. Ludvíka Hovorku, poslance par-
lamentu ČR. Za jednotu staroměstské organizace Orla pozdravil 
přítomné br. Ing. František Šíma, místostarosta.                           

Župní akademii zahájila staroměstská „Scholička“, která svý-
mi písněmi roztančila přítomné děti. S pásmem pro Pannu Marii 
zarecitovala a zazpívala jednota Moravský Písek. Orel Staré Měs-
to měl několik vstupů. Napřed vystoupily děti z oddílu „Cvičení 
a pohybové hry I“, které zatančily stonožku Rafaelu. Pokračoval 
oddíl „Cvičení a pohybové hry II“ a předvedl country taneček 
na píseň Když kovboj spí. Nejmladší oddíl naší jednoty „Cvičení 
rodičů s dětmi“ měl krátkou ukázku rozcvičky. Slavičínské cér-
ky z jednoty Slavičín krásně zazívaly valašské lidové písně. Poté 
následovalo vyznamenání zasloužilých členů župy Velehradské. 
Z rukou starosty župy br. Josefa Častulíka převzali diplomy a kvě-
tiny sestra Jaroslava Kuchařová a  bratr Josef Býček z Domanína 
a  sestra Marie Hlavicová ze Slavičína. Odměněn byl čestným zla-
tým odznakem také Ing. Antonín Zelina z Domanína exstarosta 
župy Velehradské a místrosta Orla ČR. 

Vzhledem k blížícímu se nepříznivému počasí se účastníci 
akademie i s diváky přesunuli do Jezuitského sklepa, kde program 
pokračoval. Vystoupila cimbálová muzika Strunka z Domanína, 

DEN ORLA ŽUPY VELEHRADSKÉ
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Po loňské úspěšné premiéře, která se konala v Buchlovicích se 
ujal organizace soutěží dětských folklorních souborů pro letošní 
rok, který se konal 3. června 2017 na náměstí Velké Moravy,  Dět-
ský folklorní soubor Dolinečka ze Starého Města ve spolupráci se 
Střediskem volného času Klubko ze Starého Města.

Pro 285 dětí z 18 dětských folklorní souborů z okolních měst 
a obcí připravili organizátoři ve spolupráci s místním Střediskem 
volného času klubko ve Starém Městě sedm disciplín, které byly 
všechny naladěny do folklorního duchu a připomínali tak zábavy 
našich babiček a dědečků. Děti tak na náměstí Velké Moravy, kde 
se akce konala, soutěžili v kutálení ráfkem pomocí paličky, házení 
koštětem nebo vařajkovém tanci.

Výjimkou byly dvě disciplíny, které představovaly ryzí součas-
nost. Těmi byla disciplína Jedeme na zájezd (podlézání pod no-
hama s velkou krosnou na zádech) nebo Do kroja (správně a co 
nejrychleji si obout a vyzout krbce).

DRUHÝ ROČNÍK FOLKLORLYMPIÁDY VE STARÉM MĚSTĚ
Do závěrečné bitvy nazvané na mlatě se 

zapojili zástupci všech souborů. Za mohut-
ného povzbuzování všech přihlížejících se 
snažili pomocí slámky posbírat co nejvíce 
papírků, symbolizujících zrníčka obilí.

Po skončení sportovního zápolení, než 
rozhodčí sečetli a zkontrolovali výsledky, 
probíhala diskotéka, kterou si vzalo na sta-
rost SVČ Klubko.  Letošním vítězem se stala 

Celý den soutěžícím přálo počasí, pro-
tože teploty byly opravdu letní a sluníčko 
svítilo celý den.

Organizátoři by rádi poděkovali nejen 
Nadaci Agrofert, sponzorovi 2. ročníku, 
kteří poskytli finanční prostředky na or-
ganizaci letošního ročníku, ale také Městu 

Staré Město, bývalým členům Dolinečky, skautům, letošním stár-
kům a tanečníků z Doliny

kteří se na celé akci organizačně podíleli.
Text a foto: Aleš Korvas

ZÁVĚREČNÉ UMÍSTĚNÍ 
mladší kategorie
1. Děcka z Buchlovic
2. Dolinečka II
3. Polešovjánek
 
starší kategorie
1. Děcka z Kunovic (absolutní vítěz, Tereza Habartová nás 
na závěr pozvala na třetí ročník do Kunovic)
2. Klimentek - Osvětimany
3. Hradišťánek IV 
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Klubko, hudebních a tanečních oborů Základní umělecké ško-
ly ve Starém Městě. O tom, že to některé děti braly s přípravou 
hodně vážně, ví místostarosta Martin Zábranský, který přípravy 
v zákulisí po celou dobu vystoupení sledoval. „Pro některé děti 
to byl vrchol jejich několikaměsíční přípravy, a proto se chtěly 
před rodiči a prarodiči předvést v nejlepším světle. Všichni, kteří 
na besídce v neděli odpoledne byli, jistě dosvědčí, že se to téměř 
všem podařilo do posledního puntíku. Všem účinkujícím bych 
velmi rád poděkoval za jejich přípravu a vystoupení,“ uvedl Mar-
tin Zábranský, který je současně také předsedou kulturní komise.

Text a foto: Aleš Korvas

Druhá květnová neděle je celosvětově věnována maminkám. 
Právě v tento den se slaví Den matek a jeho oslav se pravidelně 
účastní také desítky dětí ve Starém Městě. Kulturní komise, která 
působí na staroměstské radnici, již pravidelně připravuje ve spo-
lupráci se spolky, příspěvkovými organizacemi města a základní 
uměleckou školou besídku věnovanou právě maminkám. Le-
tošní rok se organizátoři nemuseli obávat kolidujícího termínu 
s motocyklovými závody, jako tomu bylo v loňském roce. Pásmo 
jedenácti vystoupení, připravily nejen všechny tři mateřské ško-
ly, které ve Starém Městě působí, ale také všechny spolky a or-
ganizace, které mají ve své náplni práce volnočasové aktivity 
pro děti. Besídky si tak připravily například děti TJ Orel, SVČ 

BESÍDKA KE DNI MATEK VE SPOLEČENSKO - KUL-
TURNÍM CENTRU VE STARÉM MĚSTĚ

KÁCENÍ MÁJE
PO ZAHRADĚ MORAVY

Stejně jako je tomu při stavění máje, i jeho kácení je významnou událostí, která vyža-
duje větší počet lidí. Folkloristi proto využili příležitosti, kdy bylo po Zahradě Moravy 
přítomno mnoho folkloristů a májku, kterou ve Starém Městě postavili po deseti letech, 
pokáceli. Za odměnu na ně čekala láhev slivovice, kterou do koruny máje na začátku 
května ukryli.

Text a foto: Aleš Korvas

Lékárna na zdravotním 
středisku 
je po rekonstrukci střediska otevřena 
ve stávajících prostorách 
- nikam není přestěhovaná a ani se ne-
bude stěhovat !!!
- otevírací doba je stále stejná jako dří-
ve - 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, Lé-
kárna Za Mlýnem, s.r.o.
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Tak tu máme léto. Tedy ne kalendářní, ale teplotní. A co jiného 
za krásného počasí vymyslet, než výlet.

Naše Křesťanská mateřská škola každý rok pořádá kromě ji-
ných akcí na závěr roku dva výlety.Letos jsme je absolvovali hned 
v květnu. 

Výlet do Kněždubu nás vrátil zpět o pár desítek let, do dob na-
šich prababiček. Děti si zkusily oblékání do krojů, péči o zvířát-
ka, dokonce některé i draní peří. Největší zážitek byl z bludiště ze 
slámy. Tam si děti mohly zaskákat, zajezdit po břiše…. A ani to 
nebolelo. Jen nám po příjezdu čouhala sláma z bot.

Na druhý výlet jsme se vypravili za zvířátky do ZOO v Hodo-
níně. Klokani, tygr, lvi, opice a spousta dalších zvířat a mláďat si 
užívali sluníčka, tak jsme si je mohli prohlídnout docela zblízka.

A po cestě zpět si zazpívat: Sluníčko nám svítilo, svítilo, svítilo 
a nám se to líbilo, líbilo moc.

KMŠ St. Město.

V MŠ Komenského probíhal Den Matek 
v podobě „zahradní slavnosti“. Ve čtvrtek 
18. května byly pro děti na zahradě MŠ 
připraveny různé pohádkové úkoly, které 
měly děti společně se svými maminkami 
plnit. Všechny děti dostaly speciální kar-
tičky, na kterých byly obrázky znázorňující 
jednotlivá stanoviště. A pak už jen stačilo 
nasbírat razítka za všechny zvládnuté úko-
ly a přijít si pro sladkou odměnu. Na závěr 
akce jsme si společně opekli špěkáčky u tá-
boráku a zazněly i známé táborákové písně 
s doprovodem kytary. 

MŠ Komenského

SLÁVA NAZDAR VÝLETU…..

MŠ KOMENSKÉHO V MILOTICÍCH

DEN MATEK V MŠ KOMENSKÉHO

V pátek 2. června se celá MŠ Komenské-
ho vydala na výlet na zámek v Miloticích. 
Všechny děti i paní učitelky se na zámku 
proměnily v dobových kostýmech na prin-
cezny a rytíře a krásná hraběnka nás pro-
vedla svým zámkem. V tanečním sále si 
princezny vyzkoušely opravdový taneční 
bál s hraběnkou a rytíři byli vyznáni na ry-
tířský souboj v šermu. Velkou zábavu jsme 
si také užili v kátoutích zámecké zahra-
dy a bývalé konírny. Celý den byl pro děti 
opravdu nevšedním zážitkem. 

MŠ Komenského
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Úterní slunečný den 16. května strávili žáci čtvrtých tříd ZŠ 
Staré Město na celodenním výletě v Moravském krasu. Počasí 
bylo jako vymalované a celý program se perfektně vyvedl.

Jako první jsme navštívili Horní můstek propasti Macocha, 
kde jsme si přečetli pověst, podle které je propast pojmenována. 
Pohled dolů nás ohromil, je to něco přes 138 m!! Poté nesmělo 
chybět první společné focení. Lanovkou jsme se dostali k Pun-
kevní jeskyni, kde nás čekala více než hodinová prohlídka. Před 
vstupem jsme se pořádně oblékli do připravených čepic, rukavic 
a bund, jelikož v jeskyních je pouze 7°C. Vevnitř jsme viděli úžas-
né krápníkové útvary, stalagmity, stalaktity, stalagnáty a dozvědě-
li jsme se o nich spoustu zajímavých věcí. Paní průvodkyně nám 
prozradila i některé jejich názvy, jak si je pojmenovali objevitelé. 

Ve středu 24. května se na prvním stupni ZŠ Staré Město usku-
tečnilo již druhé Ekohraní v tomto školním roce. Pro své spolu-
žáky si je připravil ekotým složený z žáků čtvrtých a pátých tříd. 
Naše škola se pyšní titulem Ekoškola, který v loňském roce úspěš-
ně obhájila.

Ekohraní se stalo každoroční tradicí a děti se na něj velmi těší. 
Vždy je věnováno jinému ekologickému tématu. Ekohraní probí-
halo celé středeční dopoledne a zúčastnili se ho tentokrát všech-
ny druhé a třetí třídy. Bylo zaměřeno na poznávání živé přírody. 
Členové ekotýmu se rozdělili do skupin a připravili si celkem 
devět zajímavých stanovišť. S přípravou akce si výborně poradili 
ekotýmáci sami, snažili se vymyslet různorodé aktivity, poučné 
a přitom zábavné. Přichystali činnosti, během kterých ostatní 
museli využít téměř všechny smysly. Žáci poznávali koření podle 
vůně, přírodniny podle hmatu, třídili semínka, skládali potravní 
řetězce, rozdělovali houby do krabic na jedlé a jedovaté, přiřazo-
vali stopy zvířat, spojovali lesní stromy a jejich plody, zopakovali 
si známé byliny a procvičili znalost živočichů. Ekohraní se vyda-
řilo, strávili jsme velmi příjemné, i když pro ekotýmáky velmi ná-

ČTVRŤÁCI V MORAVSKÉM KRASU

PŘÍRODOVĚDNÉ EKOHRÁTKY

HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
ZE ZŠ STARÉ MĚSTO ČTVRTÁ VE ZNOJMĚ

Jeskyněmi jsme se dostali až na dno propasti Macocha a odtud 
nás čekala tajuplná plavba na lodičkách po říčce Punkvě. Propluli 
jsme několika sály, kolem tzv. divadla i Brány do pekel. Po pro-
hlídce jsme se nasvačili, abychom doplnili síly. Vláčkem jsme se 
přesunuli ke Kateřinské jeskyni, kde jsme absolvovali poslední 
prohlídku. Zde nám paní průvodkyně řekla další pověst o malé 
Kateřince, která zde zahynula, když hledala svou zatoulanou 
ovečku. Po prohlídce monumentálního Hlavního dómu, který je 
větší než fotbalové hřiště a má úžasnou akustiku, takže jsme si 
zde mohli i zazpívat, nás nejvíce zaujala efektně osvětlená Čaro-
dějnice, která je i ve znaku Kateřinské jeskyně. Poté jsme se již 
spokojeni a plni nových dojmů vraceli domů.

Mgr. Kateřina Kamrlová

ročné dopoledne. Celému ekotýmu patří poděkování a pochvala 
za přípravu a úspěšnou realizaci akce.

Mgr. Kateřina Tannerová

Vítězná Hlídka mladých zdravotníků z okresního 
kola v Uherském Hradišti se v pátek 2. června 2017 
zúčastnila krajského kola soutěže konaného pod zá-
štitou Českého červeného kříže ve Znojmě. V kon-
kurenci devíti soutěžních skupin ve stejné kategorii 
uspěla a umístila se na čtvrtém místě v celkovém 
pořadí. Oblastní spolek ČČK v Uherském Hradišti 
a ZŠ Staré Město reprezentovaly tyto dívky ze šesté-
ho a sedmého ročníku: Simona Burešová, Dominika 
Vagundová, Kristýna Ventrčová, Aneta Ondřejová, 
Tia Schnecková a Veronika Dudová. Mladé zdravot-
nice se dokázaly ve všech složitých situacích dobře 
zorientovat, rychle a účelně poskytnout první pomoc 
a úspěšně obstály jak samy před sebou, tak ve velké 
konkurenci každoročně skvěle připravených hlídek. 
Děkujeme.

Ing. Petra Šáchová
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Na čtvrtek 25. května se všichni žáci pátých tříd moc těšili. Jak 
by ne, vždyť náš čekala exkurze do Prahy. Ve čtyři hodiny ráno 
jsme se shromáždili na vlakovém nádraží ve Starém Městě a od-
tud jsme Leo expresem odjeli směr Praha. I s přestupem v Pře-
rově cesta trvala necelé tři hodiny. O půl osmé ráno jsme byli 
v Praze. Prošli jsme rušnou halou hlavního nádraží a přestoupili 
na metro C, které nás dovezlo do stanice Vyšehrad. Dále jsme už 
putovali pěšky. Čekal nás bájný Vyšehrad se svými pověstmi. Sla-
vín, kde jsou pohřbeny slavné osobnosti českého národa. Ze Sla-
vína jsme sešli na Rašínovo nábřeží a při chůzi podél řeky Vltavy 
jsme viděli Tančící dům, Mánes, Žofín a Národní divadlo. Přešli 
jsme řeku Vltavu přes most Legií a zamířili k Pomníku obětem 
komunismu. Od pomníku jsme šli na lanovku, která nás vyvezla 
na Petřín. Další naše kroky směřovaly na Pražský hrad. Zde jsme 
obdivovali střídání stráží.

Protože na Hradčanském náměstí čekalo na kontrolu před 
vstupem do Hradu obrovské množství turistů a žáků jiných škol, 
vydali jsme k bočnímu vstupu přes Jelení příkop. Tudy jsme se 
po kontrole bez čekání dostali do areálu Hradu. Následovala 
prohlídka Chrámu svatého Víta a nádvoří, prošli jsme Královské 
zahrady a vyfotili se na Starých zámeckých schodech. Nerudo-
vou ulicí jsme pokračovali na Malou Stranu a po Karlově mostě 
došli na Staroměstské náměstí. Návštěva zahraničního státníka 

Ve středu 10. května v 7.45 se před školou shromáždilo 48 
žáků z 6 C. a 8. C ZŠ Staré Město. Odjížděli jsme totiž na dlouho 
očekávané matematické soustředění. Ubytovaní jsme byli v lu-
xusním hotelu Háj v Nové Lhotě. Poté, co jsme se vybalili, nám 
začaly první aktivity. Rozdělení do čtyř skupin jsme se střídali 
na stanovištích paní učitelek. Aktivity to byly náročné. Není se 
čemu divit, že jsme se těšili na dobrý oběd. Po poledním klidu si 
na nás paní učitelky přichystaly logické úlohy. Ve dvojicích šesťák 
– osmák jsme se je snažili rozlousknout. Zavařené hlavy jsme si 
mohli provětrat na krátké odpolední procházce nebo u minigol-
fu. Zaslouženou odměnou byla vynikající pizza, kterou jsme do-
stali k večeři. Pizza velmi rychle zmizela z talířů a nabudila nás 
k další činnosti. Osmáci hráli chemicko-matematické scrabble 
a šesťáci vytvářeli svůj oblíbený nákupní košík. Znaveni počítá-
ním jsme se odpravili do svých postelí a těšili se na další den.

Po vydatné snídani jsme si opět vzali pouzdra a hurá počí-

PÁTÉ TŘÍDY V PRAZE

SOUSTŘEDĚNÍ MATEMATICKÝCH TŘÍD

na Staroměstské radnici a rekonstrukce Pražského orloje nám ne-
umožnila jeho zhlédnutí. Pak už nás čekala zastávka u Univerzity 
Karlovy, Stavovského divadla a okolo Prašné brány přes Příkopy 
hurá na Václavské náměstí. Zde jsme se vyfotili u sochy svatého 
Václava. Sice nás trochu bolely nohy po celodenním chození, ale 
vrátili jsme se plni dojmů a zážitků z našeho hlavního města.

Mgr. Karel Bednařík

tat. Na programu byly kupky příkladů, které nám daly zabrat. 
Na oběd jsme si přáli kuřecí řízek a bramborovou kaši. Mozky 
nám poté procvičily další náročné úkoly a hry. Naši fyzickou 
zdatnost otestovala i procházka směrem na Vápenky, z níž jsme 
se všichni vrátili hladoví a žízniví. Naštěstí na nás na hotelu če-
kalo osvěžení ve formě občerstvení. Po krátkém odpočinku jsme 
vyhodnotili předchozí aktivity, paní učitelky nás obdarovaly di-
plomy a sladkostmi za naše perfektní výkony. V 16.00 se přiblížil 
čas našeho odjezdu směr Staré Město, kde už nás nadšeně vítali  
rodiče.

Barbora Lesová, 8.C
Marie Macháčková, 8.C

Kateřina Spáčilová ze VII.D obsadila v okresním kole Pytha-
goiriády 2. - 3. místo. Blahopřejeme.

Mgr. Jitka Kardosová





V pátek 27.května jsme se v odpoledních hodinách za velmi 
slunného počasí vrátili se žáky ZŠ Staré Město šťastní, opálení 
a plni dojmů z nevšedního zájezdu do Francie. Cesta zpět byla 
sice dlouhá 1600 km, ale velké štěstí stálo po celou dobu zájezdu 
i na zpáteční cestě při nás. Žádné kolony, žádné zácpy, žádné ne-
hody. Co více si můžete přát na dálnici od Atlantického oceánu 
až k nám na jižní Moravu. Dopravce ČSAD Uh. Hradiště zajistil 
nejen špičkový autobus, ale i výborné profesionální řidiče Kar-
la a Karla, kteří byli pro účastníky zájezdu  velkou oporou. Také 
bychom touto cestou rádi poděkovali cestovní kanceláři Veligrad 
Tour a hlavně paní majitelce Mileně Schneyderové, protože pro-
gram zájezdu byl splněn do posledního puntíku.

První den jsme navštívili park Disneyland a jako bonus i Walt 
Disney Studio park, kde jsme byli ohromeni spoustou atrakcí 
a zábavy.

Druhý den jsme ráno vyjeli do Versailes a poté už do srdce Pa-
říže, která má v současné době 15 miliónů obyvatel všech národ-
ností. Zaplatili jsme poplatek hned po příjezdu do Paříže za vjezd 
a poté s velkým štěstím našli volné místo pro autobus pod stromy, 
přímo u parku pod Eiffelovou věží, kde v odpoledních hodinách 
probíhal piknik a fotografování.

Třetí den jsme se vydali podél řeky Loiry, začali jsme v katedrá-
le v Orleans a u památníku Panny orleánské.  Pokračovali jsme 

V sobotu 29. dubna se vydalo 46 žáků z 8. a 9. tříd do Vídně, 
aby tam absolvovali vzdělávací program „Po stopách Habsburků“.

Putování jsme začali v bývalé letní rezidenci císařské rodiny, 
barokním zámku Schönbrunn. Prošli jsme se rozsáhlým zámec-
kým parkem, obdivovali jsme monumentální Neptunovu fontá-
nu a vystoupali na vyhlídkovou terasu zvanou Glorietta, odkud je 
jeden z nejhezčích pohledů na Vídeň. Poté jsme odjeli do centra 
Vídně. Prohlídku města jsme zahájili na náměstí Marie Terezie. 
Dominuje mu majestátní socha sedící císařovny, od jejíhož na-
rození v květnu uplyne 300 let. Pak jsme se přes náměstí Hrdinů 
(Heldenplatz) dostali do Hofburgu, odkud Habsburkové po sta-
letí ovládali svoji říši. Ukázali jsme si, kde sídlí rakouský prezi-
dent, kde je proslulá Španělská dvorní jezdecká škola s bílými 
koňmi lipicány a kde císařské apartmány. U východu z Hofburgu 

VIVE LA FRANCE! LONG LIVE FRANCE!
AŤ ŽIJE DLOUHO FRANCIE!

PO STOPÁCH HABSBURKŮ 2017

na kouzelné zámky na Loiře, navštívili  Chambord, Chenonceau 
a výlet dokončili u vynálezů Leonarda da Vinciho v Amboise. 
Navštívili jeho dílnu i park, kde jsme si mohli jeho neskutečné 
vynálezy osahat a vyzkoušet.

Čtvrtý den byl the best of, protože nás čekala vizuální techni-
ka, 5D kina a futuristická architektura v jednom z nejpopulárněj-
ších zábavních parků v Evropě ve Futuroskopu v Poitiers. 

Určitě si dlouho zachováme krásné vzpomínky a nevšední zá-
žitky z malebné Francie.

Mgr. Silvie Weinbergerová

jsme se podívali na římské vykopávky a pak nás už luxusní uli-
ce Kohlmarkt a Graben dovedly k dominantě Vídně – k chrámu 
sv. Štěpána. Po krátkém rozchodu, který jsme využili k nákupu 
občerstvení a čokolád domů, jsme uličkami prošli do zahrady 
Volksgarten k památníku nejpopulárnější rakouské historické 
osobnosti – císařovny Sissi. Následovala poslední pamětihodnost 
– v antickém slohu postavená budova parlamentu.

Třetí část našeho výletu jsme strávili v zábavním parku Prater. 
Existuje již 250 let a mnozí se na něj těšili nejvíce. Zábava byla 
plná adrenalinu. Někdo zažil opojení z rychlé jízdy na horské 
dráze, jiný si užil výhled na město z Vídeňského kola či řetízkové-
ho kolotoče Praterturm, odvážlivci absolvovali strašidelnou drá-
hu, na které je husí kůže zaručena.

Po celou dobu našeho pobytu ve Vídni jsme se od pana prů-
vodce Kočího dovídali spoustu zajímavostí o vídeňských památ-
kách, osobnostech spjatých s tímto městem, dověděli jsme se na-
příklad i to, jak vznikl vídeňský řízek, štrúdl, zdejší dort nazvaný 
Sacher nebo kam chodila císařovna Sissi mlsat fialkové bonbóny. 
Z oken autobusu jsme viděli pozoruhodná architektonická díla, 
jak známé historické budovy Vídeňské státní opery, radnice, 
Hradního divadla, tak i moderní stavby OSN, vídeňského mra-
kodrapu DC Tower 1 a věže Millenium.

Ze sluncem zalité Vídně jsme se vrátili s pocitem prima strá-
veného dne.

PhDr. Eva Kunderová
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První místo si z krajského kola atletického závodu Poháru roz-
hlasu přivezli starší žáci ZŠ Staré Město. Cesta ke zlatu a první-
mu místu ve Zlínském kraji nebyla jednoduchá. Počasí ve středu 
17. května bylo slunečné a mnohem příznivější než v okresním 
kole minulý týden, kde se teploty pohybovaly okolo 10 stupňů.

Po vítězství v okresním kole, kde se naši kluci utkali o po-
stup s devíti základními školami okresu, se na krajské finále sje-
lo 8 nejlepších družstev Kroměřížska, Vsetínska a Zlínska. Mezi 
účastníky byly i sportovní atletické školy, kterých se naši kluci 
nezalekli a vtrhli do soutěže jako uragán. Nejvíce bodů přinesl 
Jakub Kunt 1404 bodů, který vyhrál 1. místo ve skoku vysokém 
192 cm a dalekém 640 cm. Druhým našim nejlepším byl Tomáš 
Daníček 985 bodů, který obsadil 6. místo na 1500 m časem 5:10. 
Třetím byl Erik Hábl, který výkonem 167 cm ve skoku do výšky 
obsadil výborné druhé místo. Za zmínku stojí třetí místo Jiřího 
Kedry ve vrhu koulí výkonem 11,22 m. Naše výkony korunovala 
štafeta ve složení Hábl, Kunt, Daníček, Goliáš, která doběhla dru-
há. Celkově naši kluci nasbírali 5809 bodů, které ale na republiko-
vé finále nakonec nestačily. Přesto jim moc gratulujeme. S hrdostí 
můžeme říci, že máme nejlepší atlety ve Zlínském kraji. Sestava: 

Sobotní ráno je zalité sluncem. Do ZŠ Staré Město se sjíždí 
mladí zdravotníci. Čeká nás perný nácvik. Nad plechem čerstvě 
napečených buchet řeší tři hlídky mladých zdravotníků dotěrné 
testové otázky s tématem první pomoci a potýkají se prozatím 
teoreticky s diagnostikou zranění. Vládne skvělá tvůrčí atmosfé-
ra. Když jsou namaskováni první figuranti, vše může vypuknout. 
V hospodě se odehrála bitka štamgastů. Mladá servírka, která 
se je snažila utišit, byla pořezána na předloktí pravé paže. Jeden 
z útočníků skončil s nožem v břiše, druhý se lapající po dechu 
choulil s poraněnou plící. Místností zní rozhodné hlasy velitelů 
hlídek snažících si udržet přehled nad celou situací. Rozsáhlé te-
penné krvácení se podařilo tlakovým obvazem zastavit a i další 
zraněné se zdařilo úspěšně předat k dalšímu ošetření záchra-
nářům. Upocení z náročnosti prvního zásahu se hned vrháme 
do další situace. Dítě se koupalo ve vaně, když přestal fungovat 
ohřívač vody. Nadýchalo se plynu a omdlelo. Z koupelny se va-
lil hustý dým. Matka zachraňující dítě se popálila na předloktí 
levé horní končetiny a vyvrtla si kotník. Zásah byl úspěšný. Pě-
tileté dítě se po účinné resuscitaci rozdýchalo. Třetí tréninková 

ZLATÍ KRAJŠTÍ ATLETI

ZÁŽITKOVÝ TRÉNINK ZDRAVOTNÍKŮ

Jakub Kunt, Erik Hábl, Patrik Goliáš, Tomáš Daníček, Dominik 
Hradil, Jiří Kedra, Michal Šmíd, Michal Fryšták, Richard Bičan.

Mgr. Jan Zábranský

situace se odehrála na cyklostezce. Paní jedoucí na kole se srazila 
s bruslařem. Ten se bez dechu skácel k zemi a začal promodrávat. 
Předloktí paní bylo silně odřené a plné nečistot. Hlídky zkoušené 
již třetí náročnou situací i tentokrát obstály. Situací, která měla 
prověřit sehranost celého družstva, byla autonehoda. Na ob-
lastní komunikaci řidič jedoucí nepřiměřenou rychlostí narazil 
do sloupu veřejného osvětlení. Jeden z členů hlídky si navléká 
reflexní vestu a běží umístit padesát metrů před auto výstražný 
trojúhelník. Hlídky ošetřují čtyři pasažéry. Řidič si při nečekaně 
silném nárazu zlomil bázi lební. Spolujezdec na předním sedadle 
utrpěl poranění páteře. Jedno z dětí skončilo se zlomenou klíční 
kostí, druhé s otevřenou zlomeninou holenní kosti pravé dolní 
končetiny. Opodál už jeden z členů hlídky přikládá zraněnému 
savý obvaz na ucho, ze kterého mu vytéká krev a vyšetřuje dal-
ší možná zranění. Všichni členové hlídky pracují jako včelky. 
Odvedli velký kus práce. K našim uším doléhá houkání sanitky, 
která již odváží všechny zraněné po úspěšném zásahu k dalšímu 
ošetření do nemocnice. Usedáme na schody, abychom rozebrali 
některé důležité momenty. Uklízíme a plni zážitků odcházíme 
domů. Den se vydařil. Doufáme, že stejně dobře si povedeme při 
podobných situacích i v reálném životě.

Ing. Petra Šáchová
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V termínu od 20. 4. do 24. 4. 2017 proběhla historicko-pozná-
vací exkurze, které se zúčastnili žáci 

3. ročníku Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. 
Exkurze do Berlína, která byla sekcí německého jazyka v tomto 
rozsahu pořádána poprvé, si kladla za cíl seznámit s historií a vý-
znamnými mezníky, které město poznamenaly.  Vytyčenému cíli 
rovněž odpovídala náplň a organizace celé akce.  

Pětidenní program byl vystavěn chronologicky, každý den byl 
tedy tematicky zaměřen na konkrétní historickou kapitolu, udá-
losti a místa s ní spjatou. V den příjezdu byl zahájen odborným 
výkladem 

o „Starém Berlíně“. Tato část byla zaměřena na historii Bra-
niborské brány, zahrnovala procházku ulicí Unter den Linden 
k Gerdarmenmarkt, dále přes Bebelplatz k Humboldsuniversität 
a zakončena byla na Museumsinsel.

Další den byl zahájen hned zrána návštěvou Bundestagu, kde 
mohli všichni účastníci exkurze načerpat další podnětné infor-
mace. Tento den byl věnován „ Válečnému Berlínu“. Z Bundesta-
gu pokračovala výprava k památníku obětem holokaustu a místu 
někdejšího Hitlerova bunkru. V odpoledních hodinách zavítali 
žáci a učitelé k budově Spolkového ministerstva financí, která 
je známá, mimo jiné, i díky filmu Valkýra. Další kroky směřo-
valy k muzeu s názvem Topographie des Terrors, kde je možno 
zhlédnout jak venkovní, tak vnitřní expozici. Toto dokumentační 
centrum, které ročně navštíví více než milion návštěvníků, patří 
k nejvíce exponovaným místům Berlína. Nachází se v prostoru 
někdejší centrály nacistické tajné policie. Expozice zločinů nacis-
mu je svými autory považována za místo, kde je možné se poučit 
o represáliích ve státech obsazených Německem za druhé světové 
války či o podobě Berlína v době třetí říše. 

„Berlínská zeď“ byla dalším významným tématem poznávací 
exkurze. Po přesunu berlínským metrem, započal odborný vý-
klad na Bernauer Straße. Tato ulice, stejně jako dokumentační 
centrum, které se zde nachází, je národním památníkem dříve 
rozděleného města a místem uctění památky obětí, které zahynu-
ly při snaze o překonání zdi. 

Prohlídka dále pokračovala k nádraží Nordbahnhof a  k  Chec-
kpoint Charlie - známému hraničnímu přechodu mezi východ-
ním a západním Berlínem.

Následný přesun zavedl výpravu na Oranienburgerstraße, kde 
si všichni mohli prohlédnout synagogu a Hackesche Höfe, dvory 
dříve obývané židovskou komunitou, což dokazují i tzv. „Stolper-
steine“ - kameny zmizelých, které lze nalézt v chodnících před 
budovami.

BERLÍN - MĚSTO VZESTUPŮ I PÁDŮ

Nedělní program byl zahájen v Paláci slz na Friedrichstrasse. 
Ten byl hlavním hraničním přechodem mezi východní a západní 
částí Berlína. Právě zde se lidé museli podrobit přísné kontrole 
a prohlídce, zde se loučili se svými příbuznými. Výstava, která se 
nachází v místě bývalého vlakového nádraží, je koncipována jako 
připomínka událostí a rozdělených osudů mnoha lidí.

Poslední den poznávací cesty byl zaměřen na „ Západní Ber-
lín“. Po ranní procházce podél Sprévy, následovala jízda prohlíd-
kovým autobusem k Siegesäule, procházka po Ku´Damm a v od-
poledních hodinách navštívila skupina technické muzeum. 

Unaveni, ale nadmíru spokojeni, se v pondělí ráno vydali žáci 
společně s učiteli z ubytovny k autobusovému nádraží, odkud od-
cestovali zpět domů. 

Věříme, že exkurze byla pro všechny zúčastněné studenty pod-
nětná a že si z ní odnesli plno nových znalostí a vědomostí.

Všem zúčastněným děkujeme za zcela zodpovědný přístup 
k organizaci a pojetí exkurze a za skvělou atmosféru, která po ce-
lou dobu akce panovala.

Těšíme se na další společné poznávací a vzdělávací aktivity.

Za organizátory
Zuzana Kohoutová
Helena Hlavačková



Již tradičně v dubnu vrcholí turnaj střed-
ních škol ve futsalu, který pořádá Fotbalová 
asociace České republiky. Posledních 10 let 
patří k nejúspěšnějším účastníkům i děvča-
ta SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě trénu-
jící v 1. FC Slovácko.

V silné sestavě jsme nastoupili už od zá-
kladních kol. V Otrokovicích jsme nastříleli 
dvěma soupeřům 22 branek a naši svaty-
ni bezchybně pohlídala gólmanka Kamila 
Hladíková. Postup nám nezhatil ani žád-
ný ze soupeřů v divizním finále 21. února 
v Rousínově s výsledky 20:0 (Gymnázium 
Velké Pavlovice), 12:0 (SZŠ Merhautova 
Brno) a 3:0 (Gymnázium Brno Křenová). 
Posledně zmiňovaný zápas byl nakonec nej-
lepším výkonem ze strany soupeře v rámci 
celého turnaje. K vidění sice nebyl kon-
struktivní futsal, ale v těžkém zápase jsme 
dokázali udržet čisté konto. 

Konferenční finále Východ hostil opět 
Rousínov. Tentokrát byli k dispozici i hráčky vyšších ročníků, 
a tak se očekával hladký postup do republikového finále. Kvalitu 
naši sestavy neovlivňovaly reprezentační povinnosti ani zranění 
hráček, a navíc postupovaly dva nejlepší celky, což umožňovalo 
napravit i případné zaváhání v některém ze zápasů. Žádné pře-
kvapení se ani tentokrát nekonalo a bez jediného inkasovaného 
gólu jsme si poradili postupně s celky Ostravy Poruby 6:0, Hradce 
Králové 9:0, a nakonec se Sedlčany 5:0.

Tento rok připadlo finále na úterý 18. 4. 2017. Fotbalová 
asociace ČR podpořila týmy tak, aby mohly přivést i fanoušky. 
Po rychlé domluvě se rozhodlo o účasti žáků 2. a 3. ročníků. 
Vzhledem ke stavu našich silnic jsme vyrazili 3 hodiny před 
naším prvním zápasem směr Žďár nad Sázavou. Úvaha to byla 
správná a po strastiplné cestě jsme autobus na chvíli proměnili 
v šatnu a holky nastupovaly do zápasu v 9:30 přímo z autobusu. 
Po krátkém oťukávání rozjela děvčata opět svůj gólostroj a zasy-
pala bránu soupeře střelami. I díky kvalitnímu výkonu obrany dí-
vek z hlavního města se skóre v první půli vyvíjelo jen postupně. 
V druhé půli se projevila lepší sehranost našich dívek, které upra-
vily na konečných 7:1 a zajistily si účast ve finále. Za staroměst-
skou školu skórovaly Waltrová 3, Vojtková 2, Bieliková a Šenke-

ZLATÉ HOLKY Z NAŠÍ ŠKOL(K)Y

říková.
Rozhodující utkání bylo negativně ovlivněno nízkým po-

čtem soupeřek. Zatímco v předchozích kolech stačilo děvčatům 
z Varnsdorfu 7 kvalitních hráček na to, aby nastřílely dostatek 
gólů soupeřkám, konkurovat třinácti středoškolačkám ze Staré-
ho Města nedokázaly. Kondičně odešly po 10 minutách a zbytek 
zápasu už byl exhibicí v našem podání. Zdecimované soupeřky 
si gól na 10:1 daly samy po závaru před jejich brankou. Konečné 
skóre 11:1 bylo trpkým koncem pro tým, který si vybojoval účast 
ve finále.  Skórující hráčky za SOŠ a Gymnázium Staré Město: 
Stařinská 3, Jílková 2, Janíková, Waltrová, Molková Malatová a gól 
z pokutového kopu si připsala i naše skvělá branařka Hladíková.

Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášená Eliška Janíková.
Sestava:
Hladíková Kamila – branařka
Janíková Eliška – kapitánka, Waltrová Klára, Maťavková Lud-

mila, Jílková Karolína, Molková Tereza, Fabová Klaudia, Vojtková 
Kateřina, Barnetová Sára, Příkaská Kristýna, Bieliková Laura, Va-
lášková Natálie, Šenkeříková Denisa, Jakešová Eliška, Malatová 
Aneta, Čagánková Barbora, Stařinská Dáša, Psotková Kristýna

Trenér: Mgr. Branislav Horňák
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Dne 10. 5. 2017 se v prostorách SOŠ a Gymnázia ve Starém 
Městě uskutečnilo regionální kolo soutěže jízdy zručnosti studen-
tů zemědělských oborů ze středních škol Jihomoravského a Zlín-
ského kraje. V minulosti se toto soutěžení stalo oblíbenou disci-
plínou, proto se Zemědělský svaz ČR rozhodl a v rámci projektu 
Zemědělství žije, obnovil tuto tradici. Regionální kola v osmi ob-
lastech, tak letos odstartovala nultý ročník obnovené soutěže. Pro 
Jihomoravskou oblast zahrnující Jihomoravský a Zlínský kraj se 
pořadatelem stala SOŠ a Gymnázium Staré Město. 

Ve startovním poli čítajícím 11 soutěžících ze šesti škol, byli 
i staroměstští studenti Martin Bradáč a Katka Matoušková, oba 
z 3. A. Samotná soutěž byla zahájena ředitelem SOŠ a Gymná-
zia Staré Město mgr. Bedřichem Chromkem, dále byli také pří-
tomni ředitelka Agrární komory Uherské Hradiště ing. Dagmar 
Gracová, zastupující zároveň i Zemědělský svaz ČR, pan ředitel 
Školního hospodářství s.r.o. Staré Město ing. Josef Slezák a také 
ing. Ondřej Mikl ze společnosti NAVOS Kroměříž a.s. 

Oba pánové při samotné soutěži plnili funkci hlavních roz-
hodčích a traťových komisařů. Podmínkou účasti v soutěži bylo 
mimo jiné být žákem školy, mít platný řidičský průkaz skupiny 
T a věk do 21 let. Soutěžící se po vylosování startovních čísel 
a poučení o bezpečnosti seznámili s tratí, na které je čekalo deset 
hodnotících stanovišť s jednotlivými soutěžními prvky (průjezd 
pravoúhlou zatáčkou, lávka, osmička, couvání do garáže, zastave-
ní u rampy s bočním odstupem, …). 

Soutěžilo se soupravou traktoru Zetor 7711 a přívěsu BSS P 
93 S. Startujícím nebylo umožněno projetí tratě před závodem. 
Hodnocení podléhalo parametrům stanovených v propozicích 

MLADÍ, ZRUČNÍ ZEMĚDĚLCI JEZDILI A SOUTĚŽILI
VE STARÉM MĚSTĚ

Zemědělského svazu ČR, kde vyhrává soutěžící s nejrychlejším 
časem, včetně započtených sekund navíc za trestné body. Oba 
zástupci SOŠ a Gymnázia Staré Město se nebáli a bojovali. Úska-
lí trati poměrně dobře zvládl Martin Bradáč a celkové 4. místo 
je pro něj úspěchem. Ani Katka Matoušková, jako jediná dívka 
ve startovním poli, nezklamala a i její 6. místo se cení. 

V soutěži obsadili první dvě místa žáci SZeŠ a přírodovědné 
Rožnov pod Radhoštěm Tomáš Kotrla a Martin Sendler a doko-
nale tak využili výhody vylosovaných posledních dvou startova-
cích čísel. Třetí skončil Pavel Million ze SŠ a ZŠ Tišnov. Do re-
publikového kola, které se uskuteční 22. 6. 2017 v Sušici, může 
dle propozic postoupit jen jeden žák školy, a tak za SOŠ a Gym-
názium Staré Město bude bojovat Martin Bradáč. 

Autor: Mgr. Radislav Dolina

V pátek 2. 6. proběhlo v SKC Staré Město slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení žákům čtvrtých ročníků SOŠ a Gymná-
zia Staré Město.  Na úvod promluvil ředitel školy Mgr. Bedřich 
Chromek, který žákům předal pár cenných rad do života. Slova se 
ujal také starosta Starého Města Josef Bazala.Celý program mode-
rovala Mgr. Zuzana Kohoutová, která postupně představila jed-
notlivé třídy a jejich úspěchy. Odpolední program doprovázela 
skupina VojoDeyl a folklorní vystoupení si připravil soubor pod 

SKC STARÉ MĚSTO OŽILO MATURANTY

vedením Mgr. Heleny Hlavačkové, Ph.D. Na závěr promluvila 
studentka čtvrtého ročníku Daniela Rožňáková, která prostřed-
nictvím svého projevu poděkovala všem rodičům a vyučujícím 
za trpělivost a krásnými slovy se tak rozloučila se všemi přítom-
nými hosty.  Snad si každý z maturantů najde tu správnou cestu, 
po které bude kráčet. Přejeme jim hodně štěstí.

Autor: Mgr. Simona Kukučová



Klubko v obrazech
2016/2017

Děkujeme všem dětem i dospělým za přízeň ve školním roce 2016-2017 

a těšíme se na vás na táborech, a poté opět v září.

Nabídku zájmového vzdělávání najdete na www.klubkosm.cz od 31. srpna.

Krásné prázdniny preje kolektiv SVc Klubko
v v
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Finanční 
gramotností, o.p.s. organizovalo letos již druhý ročník celostátní 
soutěže Tuta Via Vitae. 

Žáci v ní musí prokázat své vědomosti z oblasti požární ochra-
ny, civilní obrany, ochrany obyvatel, bezpečnostní problematiky 
státní i soukromé a bankovní, z oblasti krizových situací, zdra-
votní problematiky, systému zdravotnictví, zdravotního pojištění, 
pojištění osob a majetku, první pomoci, práv a povinností obča-
nů, chování při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšika-
ny, komunikace se státem, …  

Ze školního kola SOŠ a Gymnázia Staré Město vzešla trojice 
nejúspěšnějších dívek, které pak reprezentovaly školu na dalších 
úrovních. První reprezentantkou se stala  Andrea Bumbálková ze 
3. G, dále Kateřina Macková ze 2.E a nemocnou Terezu Královou 
ze 4.H vystřídala Veronika Petrželková ze 2.E. 

Tato trojice vyhrála okresní kolo a úspěšně zvítězila i v kole 
krajském. 

27. 4. 2017 vyjela děvčata v doprovodu vyučující Olgy Dziacké 
na celostátní kolo soutěže Tuta Via Vitae do Prahy.  

Pražské celostátní kolo se konalo v krásném prostředí kláštera 
v Emauzích. Ve třetí kategorii (kategorie středních škol) soutěžilo 
12 vítězů krajských kol. Správné odpovědi na otázky se vybíra-
ly ze čtyř možností a roli hrála i rychlost, kterou byla odpověď 
odkliknuta na počítači. Soutěžící museli projít dvěma semifiná-
lovými koly, z nichž vyšla finálová čtveřice. Do té se bohužel sta-
roměstská děvčata neprobojovala. Jejich rozstřelová skupina byla 
velice těžká, výsledky byly velmi vyrovnané, stačila jedna chyba, 
které se dopustily jen tři týmy, mezi nimi i děvčata, a cesta do fi-
nále byla zavřená. O kvalitě této semifinálové skupiny svědčí i to, 
že pozdější celostátní vítěz – družstvo Ústeckého kraje – byl právě 
v této skupině. Ústečáci byli skutečně famózní, na otázky odpoví-
dali neomylně a bleskovou rychlostí. 

Staroměstská děvčata však rozhodně nesmutnila, jelikož se 
v kvalitní konkurenci neztratila.  Soutěž v Praze byla pro dívky 
inspirací a motivací do dalších ročníků. Děkujeme jim a blaho-
přejeme.

Autor:  Mgr. Olga Dziacká

TUTA VIA VITAE



Stření odborná škola a Gymnázium Staré Měs-
to organizovala v tomto školním roce již šestý roč-
ník fotografické soutěže s chemickým zaměřením 
„Chemie objektivem“. Soutěž je určena žákům 
a žákyním základních a středních škol Zlínského 
kraje. Tématem letošního ročníku byly „Krystaly“.

Do soutěže se zapojili žáci třinácti základních 
a středních škol Zlínského kraje. Porota bodově 
hodnotila zpracování, název a chemický komentář 
88 soutěžních snímků. V první kategorii (základ-
ní školy a odpovídající ročníky víceletých gym-
názií) zvítězil Kryštof Kroupa ze ZŠ a MŠ Vlčnov 
se snímkem „Sublimace jodu“, ve druhé kategorii 
(střední školy) Petra Kotolanová ze SUPŠ Uherské 
Hradiště se snímkem „Egypt“.

Slavnostní vernisáž výstavy třiceti nejlepších fo-
tografií se uskutečnila v prostorách Odboru škol-
ství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského 
kraje 24. dubna 2017. Akce se zúčastnili pracovníci 
Odboru školství, autoři vystavených snímků, jejich 
učitelé a rodiče. Jedenáct nejúspěšnějších mladých fotografů a fo-
tografek převzalo z rukou ředitele školy Mgr. Bedřicha Chromka 
diplomy a věcné dary, které poskytla firma COLORLAK a. s. Sta-
ré Město a firma Fatra a. s. Napajedla.

Pořadatelé si pro své hosty připravili poutavý program. V hu-
debním bloku okouzlila svým zpěvem Natálie Kutálková, na ky-
taru ji doprovodil Jan Němeček. Jak již tradičně k této vernisá-
ži patří, studentky školy Lucie Korvasová a Barbara Galečková 
předvedly efektní chemické pokusy, které se těšily velkému zájmu 
všech přítomných.

Vítězům a autorům vystavených snímků gratulujeme k úspě-
chu a všem žákům, kteří poslali do soutěže své fotografické práce, 
děkujeme za účast. Nejlepší fotografie soutěže jsou trvale vysta-
veny v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje v 15. budově (Baťův institut), 5. etáž. 
Přijďte si je prohlédnout i vy, srdečně vás zveme.

Ing. Růžena Borková
organizátorka soutěže

Mgr. Benedikt Chybík
foto

VERNISÁŽ SOUTĚŽE „CHEMIE OBJEKTIVEM“
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V týdnu od 3. do 8. dubna 2017 na Střední odbornou školu 
a Gymnázium Staré Město zavítali studenti partnerského gym-
názia z německého města Tönisvorst. S místním Michael Ende 
Gymnasiem nás pojí více než 20 leté partnerství a vzájemné 
návštěvy se konají dle stanoveného a ověřeného modulu: vždy 
na jaře zavítají němečtí studenti k nám a na podzim odlétají stu-
denti gymnázia do Německa.

Letošní výměnný pobyt byl spojen s praxí studentů v rám-
ci projekt CertiLinqua. Obě tyto skupiny přicestovaly společně 
v pondělí odpoledne na vídeňské letiště, odkud všichni přejeli 
do Starého Města. Tady je v podvečer u školy netrpělivě očeká-
vali staroměstští studenti se svými rodinami. Následující den byla 
na programu návštěva výuky německého a anglického jazyka 
na škole, po níž následovalo odpolední přijetí starostou a mís-
tostarostou na radnici. Poté se všichni přesunuli do centra Uher-
ského Hradiště. Prohlídka byla spojena s výkladem o dějinách 
našeho města.

Ve středu čekalo na naše hosty hned zrána uvítání panem 
ředitelem, které bylo spojeno s kulturním programem v podá-
ní studentů gymnázia. Po tomto příjemném ranním probuzení 
odcestovali naši hosté na svou první exkurzi, která je zavedla 
na Macochu a do Brna. Další den jejich pobytu byl věnován ná-
vštěvě Zlína. Exkurze se v tento den zúčastnili němečtí studenti 
společně se svými kamarády z hostitelských rodin. Ve Zlíně si 
mohli všichni prohlédnout Baťovu vilu, projet se Baťovým vý-
tahem, seznámit se s historií tohoto města a fungováním firmy 
Baťa. Po návratu byla naplánována společná slavnostní večeře 
v restauraci, která byla velmi důstojným vyvrcholením této me-
zinárodní návštěvy. V pátek ráno se studenti německého gym-

VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ Z PARTNERSKÉHO
GYMNÁZIA V TÖNISVORSTU 2017

názia vydali do Kroměříže k prohlídce zámku a zahrad. Páteční 
odpoledne a večer byl zcela v režii hostitelských rodin a soudě dle 
reakcí následujícího rána, bylo to večer jistě neobyčejný! Když se 
v sobotu ráno setkali žáci u autobusu a měli se s novými přáteli 
rozloučit, bylo všem velmi líto, že týden s nimi strávený tak rychle 
utekl! Dojmů, vzpomínek a prožitků je na obou stranách tolik, že 
se všichni už nyní velmi těší na opětovné setkání, které se usku-
teční na podzim v Tönisvorstu!

 Za celý organizační tým bychom chtěli velmi upřímně podě-
kovat všem hostitelským rodinám za poskytnuté zázemí pro naše 
německé hosty, vedení školy za podporu mezinárodních projek-
tů, které mají v systému vzdělávání svůj zcela mimořádný a ne-
zastupitelný význam, městu Staré Město a jeho představitelům 
za velmi milé přijetí.

Zejména bychom však chtěli vyjádřit velké poděkování všem  
skvělým studentům ze tříd 2.H,2.G,1.H a 1.G, kteří se do výměn-
ného pobytu zapojili a udělali z jednoho běžného týdne týden 
neopakovatelný, naplněný mimořádnou a vydatnou cizojazyčnou 
konverzací, týden plný krásné atmosféry, vzájemného vnímání 
a poznávání! 

Es macht uns unheimlich viel Spass mit euch mitarbeiten zu 
können! 

Vielen, vielen Dank an euch alle!

Za sekci německého jazyka
Helena Hlavačková



V pondělí 15. května se EKOtým ZŠ 
Staré Město vydal na cesty. Naším cí-
lem byla přírodní rezervace Kanada, kde 
na nás čekal průvodce z VIS Bílé Karpaty. 
Krátce po příchodu do lesa pro nás při-
chystal slepou mapu, na které byl znázor-
něn tok řeky Moravy. Měli jsme za úkol 
doplnit města, přírodní rezervace a pa-
mátky. Po úspěšném doplnění mapy jsme 
se rozdělili do skupinek. Každá skupinka 
dostala síťku a nádobku, do které jsme 
měli po cestě k slepému ramenu řeky Mo-
ravy chytat různé živočichy. Nejčastějšími 
živočichy byli pavouci, ale objevila se tam 
i housenka, mrchožrouti, nosatci a jiné. 
Na konci přednášky jsme vyplňovali pra-
covní list, v němž jsme měli napsat názvy 
živočichů, které jsme chytili, vypsat rost-
liny, o kterých jsme si povídali a poznat 
listy okolních stromů. Nakonec nás čekala 
i dobrodružná akce, protože jsme v deš-
ti museli dojít na zastávku, odkud jsme 
vyrazili směr Uherské Hradiště a domů. 
Exkurze se nám velmi líbila, přestože jsme 

V neděli  14.5. se uskutečnilo vzpomínkové setkání u hrobu 
Dr. Ing. Rostislava Sochorce (*2.7.1900, +13.5.1948). Bylo to při 
příležitosti  výročí 69 let od jeho úmrtí. Tento významný staro-
městský rodák byl  v roce 1946 zvolen poslancem a silně si uvě-
domoval nebezpečí nástupu komunistické totality. Hlasitě dával 
najevo nesouhlas s praktikami, které Komunistická strana už 
před rokem 1948 zaváděla. To byl důvod, proč se objevil na se-
znamu 12 nebezpečných lidí, kteří byli uvězněni před 25. únorem 
1948, aby nemohli iniciovat protiakci nastupující komunistické 
totalitě.  Necelé 3 měsíce po uvěznění Rostislav Sochorec umírá.  
Jednání tohoto našeho rodáka je pro nás příkladem, jak vysoce je 
třeba si cenit svobody. 

Vzpomínkového setkání se zúčastnil mimo jiných účastníků 
také poslanec PČR Ing. Ludvík Hovorka a starosta Josef Bazala. 

Text a foto: Kamil Psotka

EXPEDICE DO MORAVSKÉ AMAZONIE

SETKÁNÍ U HROBU DR. SOCHORCE

byli celí mokří a bolely nás nohy. Proběh-
la v rámci projektu Škola pohledem čápů, 
který podpořil Zlínský kraj.
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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Prodej RD 6+2, 841 m2, Staré Město
Dvougenerační RD 6+2, 841 m2 s garáží a vzrostlým vinohradem ve Starém 

Městě v ulici Nová čtvrť. Dům je cihlový, samostatně stojící a podsklepený. CP 841 
m2, zahrada s vinohradem 580 m2, obytná plocha je cca 330 m2. Více informací 
na čísle: +420 776 097 097

Soudní tlumočník/  Lektorka AJ
Překladatelka   AJ
- odborné překlady  - firemní kurzy 
- právní překlady   - soukromé hodiny
- soudní ověření   (pouze mezi  7- 14h)
  - individuální přístup

www.prekladypavlova.cz
info@prekladypavlova.cz

tel. 775391539 

Přijděte se osvěžit do nově otevřeného 
kiosku s točenou zmrzlinou ve Starém 
Městě v areálu Kovosteelu (pod 
majákem). Nabízíme kvalitní zmrzlinu s 
80% podílem ovoce. 
Otevřeno PO - ČT – 10:00 17:00,  
                  PÁ - NE – 9:00 – 18:00. 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
Team KRŮTĚNÉ ZMRZLINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

Uzávěrka dalšího čísla bude 
v pondělí  10. července 2017. 
Příští noviny vyjdou v pátek 

28. července 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
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SPORT PARK RYBNÍČEK NABÍZÍ PRÁCI

Číšník/číšnice
Zajímavá práce, zajímavý plat + motivační složka.

Správce areálu Sport parku Rybníček (ideálně 
důchodce)
Organizační schopnosti a manuální šikovnost jsou 
vítány.

Provozní restaurace
Zajímavá práce na HPP, zajímavý plat + motivační 
složka. Řízení provozu Restaurace Rybníček.

Pomocná síla do kuchyně
Práce v kuchyni, zajímavý plat.

Letní brigádníky
Na letní měsíce, ale i víkendovou či občasnou vý-
pomoc dle dohody a akcí. 

Kontakt: 608 929 529, provozni@tcstaremesto.cz.
Více informací na www.sportparkrybnicek.cz. 

Robert Bellan: Vinetůůůů

25. 8. v 19.30 hod./Sport park Rybníček

Divadelní komedii na motivy knih Karla Maye 

a filmů Haralda Reinlanapsal a zrežíroval Robert 

Bellan, autor diváckých hitů Rychlé šípy nebo 

Normální debil. Nadsázka a humor při zachování 

odkazu Karla Maye budiž pozvánkou pro všech-

ny příznivce romantiky divokého západu i dobré 

zábavy. 

Vstupné: 250,- Kč

CM Dolina

26. 8. v 19.00 hod.

Beseda u cimbálu k zakončení prázdnin.

Vstupné: 80,- Kč

Rezervace vstupenek na www.sportparkrybnicek.

cz nebo na tel.: 739 342 608.



KÁCENÍ MÁJE

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



vstupné
zdarma

přístav Spytihněv
7.7.

 Staré Město - 
  Zašívárna U Osla

6.7.
prístav Skalica

  5.7.

přístav Veselí nad Moravou
17.00 - 19.00 - cirkusová ochutnávka
    20.30 - představení
       po skončení koncert

4.7.

start vždy ve 20:30

Cirkus LeGrando 
s Pérem za kloboukem 
na štacích



DNY LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE

4.–5. ČERVENCE  2017

Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2017

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:PARTNEŘI:

Středa 5. července
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2017
Mše svaté v bazilice:
6.30 • 7.30
8.30 | Celebrují novokněží České republiky
9.40 | Růženec v bazilice

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt 
Kongregace pro biskupy
Kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace 
pro biskupy

Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým 
rozhlasem Praha.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

15.00 | Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)

Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup 
orejský a apoštolský exarcha

Doporučené organizační pokyny pro poutníky:
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava 
poutními autobusy je možná až na Velehrad. Podrobné informace 
ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní 
automobily budou zveřejněny na www.velehrad.eu.

Neděle 9. července
MALÁ POUŤ
Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00
16.00 | Beseda z cyklu Cesty za hodnotami – se scenáristou Jiřím Dunďěrou 
a literátem Oldřichem Seluckým o životě a tvorbě na křesťanských základech

Více info: www.farnostvelehrad.cz • www.velehradinfo.cz

Úterý 4. července
od 10.00 | Hry a soutěže pro děti i rodiče • dětská 
představení • Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu 
Modrá • vernisáže • prezentace charitativních organizací, 
hnutí a komunit • výstava vítězných obrázků XII. ročníku 
dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ • fotografické 
soutěže pro malé i velké • cestovatelská soutěž • interaktivní 
workshopy • Ruční přepisování Bible • Soutěž ve fotbalových 
dovednostech a mnoho a mnoho dalšího.
Více informací na: www.velehrad.eu

16.00 | Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky 
(bazilika)

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje 
Evangelizační, kulturní a charitativní projekt

Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan,  Marie  
Rottrová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, 
Peter Cmorik, Jaroslav Wykrent a další
Moderátoři: Filip Tomsa a Tereza Kostková
20.00 | Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 
Dvojka

21.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími 
a komunitami s přímluvnými modlitbami

Příležitost k osobním rozhovorům.

23.00 | Mše svatá (bazilika)

VELEHRAD 2017



POVODNĚ
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