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Vážení spoluobčané,

čas nezadržitelně běží a máme zde opět pravidelné 
ohlédnutí za právě končícím rokem 2017. Chci Vás pozdra-
vit a poděkovat Vám za vzájemnou spolupráci. Bez Vaší 
pomoci a porozumění by naše práce byla hodně těžká. Ve 
Staroměstských novinách, na stránkách města a úředních 
deskách Vás pravidelně informujeme o rozhodnutích rady 
a zastupitelstva města. Najdete zde celou řadu kulturních, 
sportovních a společenských událostí. Pravidelně jste se-
znamováni i s investičními akcemi, které město provádí 
nebo připravuje. Své samostatné webové stránky pak mají 
všechny příspěvkové organizace. Naší snahou je, abyste 
měli dostatek informací o činnosti města. V této snaze bu-
deme pokračovat. Na začátku roku 2018 ji chceme rozšířit 
o novou službu. Na sklonku roku 2017 každá domácnost 
obdrží nový kalendář města na rok 2018, ve kterém nalez-
nete i upozornění na společenské aktivity odehrávající se 
v příštím roce.

Nyní mi dovolte krátkou rekapitulaci. Město v minulém 
roce vyhlásilo pro spolky dvě kola dotačních titulů v cel-
kovém objemu finančních prostředků 1,5 milionu korun, 
které podporují činnost spolků a pořádání akcí na našem 
území. Na základě žádostí jsme obyvatelům města pomocí 
Fondu rozvoje bydlení zapůjčili finanční prostředky v cel-
kové částce 600.000,- Kč. Cenu města za rok 2017 získali 
Josef Panáček, František Janík a Ivo Goropevšek. Oceně-
ní za dlouholetou pedagogickou činnost získali Mgr. Věra 
Mlčůchová a Mgr. Josef Pavela. Všem oceněným srdečně 
blahopřeji, přeji pevné zdraví a děkuji i všem navrženým 
kandidátům, kteří na ceny nedosáhli.  Dnem města jsme 
si připomněli výročí dvaceti let od povýšení Starého Města 
na město. Při této příležitosti byly představeny a požehná-
ny nové insignie města, které vychází z bohaté velkomo-
ravské historie. Vzpomněli jsme na dvacet let od ničivých 
povodní v roce 1997. Nově narozené děti jsou pravidelně 
vítány na městském úřadě. Od města je rodičům předán 
finanční dar ve výši 5.000,- Kč na každé nově narozené 
dítě. S představiteli města probíhají setkání jubilantů, 
spolků a nově i podnikatelů. Naší snahou je být co nejvíce 
v kontaktu s občany, mít možnost je vyslechnout a popří-
padě pomoci řešit vše, co je trápí.

Město v letošním roce provedlo investiční akce v obje-
mu asi 75 milionů korun. Největší investicí byla budova 
ZUŠ a přilehlé komunikace s parkovacími místy v hodno-
tě 24 milionů korun. Dokončili jsme demolici části areálu 
Školního hospodářství a vybudovali infrastrukturu pro 
rodinné domy v ulici Velehradská. Jedenáct nových maji-
telů si již v této lokalitě odkoupilo stavební pozemky. Byla 
zrekonstruována dvě nová sportovní hřiště s umělým po-
vrchem, zdravotní středisko, dokončili jsme zateplení DPS 
1707 a rekonstrukci blízkého chodníku s parkovací plo-
chou na ulici Velehradská. V listopadu jsme obyvatelům 
slavnostně předali ulici Svatovítskou, která se dočkala no-
vého chodníku, komunikace, osvětlení a parkovacích míst. 

SLOVO STAROSTY

Probíhaly i opravy komunikace před školou a chodníku 
ke hřbitovu. Děti v Mateřské škole Rastislavova dostaly 
nové hřiště a podobně i děti v křesťanské Mateřské ško-
le Za Radnicí dostanou v nejbližším období zcela novou 
zahradu. V průběhu roku investiční odbor připravoval 
několik žádostí o podporu z fondů EU, které jsou v sou-
časné době posuzovány poskytovateli dotací. V případě 
kladného vyjádření budou tyto investiční akce zařazeny 
do rozpočtu roku 2018 – 2019. Jedná se o projekty týkající 
se budovy ZŠ, Střediska volného času Klubko a DPS 2015. 
V letošním roce bylo zahájeno dokončení Polyfunkčního 
sálu pod kostelem Sv. Ducha s tím, že zde vznikne spole-
čenský sál, samostatné prostory vyčleněné pro důchodce 
a seniory, scholu, křesťanskou mládež a skladovací pro-
story. Konec stavebních prací je stanoven do konce května 
2018. Provozovatelem těchto prostor, které budou sloužit 
široké veřejnosti, bude Sportovně kulturní centrum, pří-
spěvková organizace. Musím samozřejmě vzpomenout  
i pořízení staršího vozidla CAS na podvozku MAN z roku 
2008, které město zakoupilo pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů v hodnotě 3,9 milionů korun. Naši hasiči tak 
získali moderní hasicí techniku. Investovali jsme i do ne-
movitého majetku. Od jednotlivých majitelů jsme během 
letošního roku vykoupili asi 50.000 metrů čtverečních 
orné půdy, kdy za výkup pozemků jsme nabídli částku 
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MĚSTO STARÉ MĚSTO NABÍZÍ
K PRODEJI HASIČSKÉ VOZIDLO TATRA T148

Informace o vozidle: Jedná se o podvozek T138 s přestavbou na T148, klasická nástavba s vlastní úpravou, 5 úložných skříní, 

6.000 litrů vody, pěnidlo zrušené, místo něj je z horní plošiny přístup do úložného prostoru, jedna lafeta zrušena, druhá funkční, 

pneumatiky v dobrém stavu a pravidelně obměňované po 2 kusech.

Vozidlo je vybaveno zábleskovými majáky (vpředu rampa), vzadu oranžové výstražné světla.

Jedná se o vozidlo plně funkční a zařazené v IZS.

 

Žádosti zasílejte nejpozději do 30. 11. 2017 na adresu:

 

Městský úřad, odbor správy majetku a ŽP, nám. Hrdinů 100, 686 03  Staré Město.

Bližší informace podá vedoucí odboru správy majetku a ŽP Ing. Markéta Hrušková, tel. 572 416 420 nebo 602 503 198.

Vážení spoluobčané,
do konce kalendářního roku 2017 zbývají poslední týdny a to zna-

mená, že se blíží čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. 
Věřím tomu, že atmosféra tohoto času se všemi vánočními 
zvyky a rodinnými rituály pohltí každého. Vážím si těchto 
svátečních okamžiků strávených v kruhu rodiny a nejbliž-
ších přátel. Tyto chvíle ve mně vždy navodí pocit spokoje-
nosti, klidu a pohody. 

Vánoce jsou také časem poděkování a odpuštění. Není 
vůbec špatné zhodnotit, co se nám povedlo a co ne. Uvědo-
mit si, jestli jsme někomu svým chováním, výrokem nebo 
postojem, ať už vědomě nebo nevědomě, neublížili. A po-
kud dojdeme k poznání, že ano, pokusit se o alespoň malou 
nápravu mezilidských vztahů.

Práce zastupitelstva města v tomto volebním období 
spěje do svého finále. Spolupráce je úspěšná. Hlavní pro-
gramové projekty tohoto zastupitelstva jako výstavba prů-
myslové zóny Louky, stavba ZUŠ Staré Město nebo 1. etapa 
demolice Školního hospodářství a výstavba infrastruktury 
pro rodinné domy ul. Velehradská byly zrealizovány. 

Rád bych se krátce vrátil k oblasti rozvoje kulturního 

života, vzdělávání, cestovního ruchu a životního prostředí 
ve Starém Městě.

V oblasti cestovního ruchu se podařilo uvést do provozu 
nové přístavní molo na Baťově kanále a tím legalizovat pří-
staviště ve Starém Městě. Rozvíjela se nejen vodní turistika, 
ale i cykloturistika. Nové informační materiály o Starém 
Městě lákají v Event centru návštěvníky na prohlídku his-
torických i novodobých atraktivních cílů.

V rámci zlepšování životního prostředí byly realizová-
ny nové květinové záhony na sídlišti Kopánky, Michalská 
a v ulici Velehradská. Trvalkové záhony jsou doplněny o jar-
ní cibuloviny, které po odchodu zimy určitě potěší místní 
obyvatele. Rozjeli jsme také postupnou realizaci ohraniče-
ní sběrných míst separovaného odpadu, která by měla vést 
k lepšímu estetickému vzhledu města a zamezit neoprávně-
nému skládkování domovního odpadu na těchto místech. 
Pro vytvoření stabilnějšího ekosystému a pro zachování 
druhové rozmanitosti rostlin a živočichů chystáme projekt 
na vytvoření biocentra Rybníky v lokalitě Louky.

V oblasti kulturního života bych chtěl poděkovat všem 
zájmovým spolkům města za jejich bohatou činnost, kterou 
vykonávají pro své spoluobčany a především pro mládež. 

22,- Kč za metr čtvereční. Tato nabídka stále platí. Zvažu-
jeme i možný výkup starších rodinných domů na základě 
znaleckého posudku nebo cenu dohodou. V jednání se za-
hraničním majitelem je výkup pozemků o celkové rozloze 
asi 1,8 hektarů.

Závěrem mého příspěvku chci vyjádřit poděkování 
panu místostarostovi Mgr. Martinu Zábranskému, čle-
nům rady města Ing. Kamilu Psotkovi, Jaroslavu Pelkovi, 
Radoslavu Malinovi, všem zastupitelům, pracovníkům 
městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, 
farnosti, spolkům a všem spoluobčanům za poctivě odve-

denou práci v roce 2017.
 Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné, požehnané 

Vánoce a dětem spoustu dárků. U vánočního stromečku 
ať Vám nikdo nechybí, abyste mohli prožít tyto požehna-
né dny v kruhu rodinném a v blízkosti svých přátel. Do 
nového roku pak přeji pevné zdraví, spokojenost, Boží 
požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním 
životě.  

    Josef Bazala
    starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
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MĚSTO STARÉ MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU
 

• nebytové prostory včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 61,72 m2 za účelem provozování zubní ordinace,

• nebytové prostory včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 59,48 m2 za účelem provozování zubní ordinace,

• nebytové prostory včetně podílu na společných prostorách o celkové výměře 65,22 m2

vše na zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

 

Žádosti zasílejte nejpozději do 31. 12. 2017 na adresu:

 

Městský úřad, odbor správy majetku a ŽP, nám. Hrdinů 100, 686 03  Staré Město.

Bližší informace podá vedoucí odboru správy majetku a ŽP Ing. Markéta Hrušková, tel. 572 416 420 nebo 602 503 198.

Velmi si vážím práce kulturní komise při pořádání akcí 
města. K již tradičnímu Vánočnímu a Velikonočnímu jar-
marku, Mikulášské nadílce, Zahradě Moravy a dalším při-
byla letos poprvé i Svatomartinská slavnost s koštem mla-
dých vín. 

Mé poděkování za uplynulý kalendářní rok patří také 
všem ředitelům příspěvkových organizací města, a to 
za konstruktivní spolupráci. Svým zodpovědným přístu-
pem k řízení organizace, často nad rámec svých pracovních 
povinností, pečují se svými zaměstnanci o svěřený majetek 
a v případě školských zařízení vytvářejí dobré podmínky 
pro kvalitní vzdělávací a výchovný proces. Dobře víme, 
jak těžké je v dnešní době plné počítačových her motivo-
vat a zaujmout děti tak, aby trávily aktivně svůj volný čas. 
Snad tomu napomůže nově zbudované multifunkční hřiště 
u základní školy nebo nově zrekonstruované zahrady ma-
teřských škol Rastislavova a Za Radnicí.

V sociální oblasti se snažíme vytvářet podmínky pro 
pracovní začlenění nezaměstnaných lidí do normálního 
života.  Využíváme dotační politiky MPSV určené na je-
jich mzdy v pracovních pozicích dělníků veřejně prospěš-
ných prací a veřejné služby. Jejich práce je většinou spojena 
s úklidem a údržbou města. 

S poděkováním se obracím také na zaměstnance měst-
ského úřadu. Jsem rád, že mohu na úřadě spolupracovat 
s odborníky, protože správně fungující a občanům otevřený 
městský úřad je základním pilířem úspěšného rozvoje.

Přeji všem občanům a občánkům našeho města šťastné 
a veselé prožití vánočních svátků, dětem bohatého ježíška 
a v nastávajícím roce 2018 hodně zdraví a osobní spokoje-
nosti. 

Dovolte mi také připojit krátké evropské vánoční přání 
za uchování našich kulturních a náboženských tradic a za-
jištění bezpečného domova.

Mgr. Martin Zábranský – místostarosta 
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Položením věnců k pomníkům Legionářů a Obětem 1. světové 
války si připomněly řady občanů Starého Města devadesáté devá-
té výročí založení republiky. 

Akce se letos zúčastnily přibližně dvě stovky lidí, kteří se sešli 
u pomníku legionářů u prvního stupně základní školy. Svým pro-
jevem k přítomným promluvil místostarosta Martin Zábranský 
a s radním Kamilem Psotkou zastoupili starostu Josefa Bazalu. 
Ten se z pracovních důvodů pietního aktu nemohl zúčastnit.

Věnce a kytice položili kromě místostarosty také radní, vedou-
cí představitelé Sokola a Orla a v neposlední řadě zástupci staro-
městského skautingu, jejichž členové drželi u pomníku čestnou 
stráž.

Další zastávkou byl pomník Obětem 1. světové války, který 
stojí u ulice Hradišťská před vchodem na hřbitov. I zde zapálili 
přítomní svíčky a položili květiny jako vzpomínku na ty, kteří po-
ložili během I. světové války život.

Součástí slavnostního večera byl také Světýlkový průvod. 
Po zapálení svíček a položení věnců se všichni přítomní odebrali 
s rozsvícenými lampiony na náměstí Velké Moravy, kde pro ně 
bylo připraveno občerstvení.

Osmadevadesáté narozeniny oslavi-
la 13. 10. 2017 nejstarší občanka Starého 
Města Jarmila Rokosová. K tomuto vý-
znamnému výročí jí přišli popřát před-
stavitelé Městského úřadu ve Starém 
Městě, pan starosta Josef Bazala, místosta-
rosta Martin Zábranský, pracovnice matri-
ky a evidence obyvatel paní Hana Štěrbová 
a pan Květoslav Fryšták. Se srdečným přá-
ním především pevného zdraví, předali 
oslavenkyni kytici a několik darů.

Přejeme vše nejlepší a hlavně nadále 
hodně zdraví.

Text: Aleš Korvas,
Foto: Květoslav Fryšták

PŘIPOMENUTÍ 99. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

NEJSTARŠÍ OBČANKA STARÉHO MĚSTA OSLAVILA 98 LET

„Lidí přišlo letos opět více než vloni. Mám velikou radost, že 
lidé jsou ochotni přijít a připomenout si tento významný den 
a uctít památku obětí první světové války,“ uvedl místostarosta 
Martin Zábranský.

Text: Aleš Korvas,
Foto: Silvie Korvasová
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V sobotu 28. října milovníci koní a pří-
znivci jezdeckého sportu ze Starého Města 
opět uspořádali již oficiální 1. ročník Hu-
bertovy jízdy. 

Svátek svatého Huberta, patrona jezd-
ců a lovců, připadá každoročně na 3. lis-
topadu. Ale již od konce září se konají 
v různých jezdeckých stájích Hubertovy 
jízdy, jako připomínka parforsních honů. 
Je to vlastně takové vyvrcholení a záro-
veň ukončení jezdecké sezony. Organi-
zace tohoto jezdeckého svátku ve Starém 
Městě se opět ujaly stáje Michala Slováčka 
a Františka Juřičky. 

I přes sychravé podzimní počasí se slav-
nostního nástupu, který se konal v 10 ho-
din, zúčastnilo 10 velkých koní a dvě spře-
žení chladnokrevných koní. Nechyběla 
ani divácká kulisa z řad laické i odborné 
veřejnosti. 

Master Michal Slováček zahájil hon 
slavnostním proslovem. Připomenul jezd-
cům pravidla Hubertovy jízdy, zejména co 
při jízdě dovoleno mají a co již ne. Liška 
Martin Řimák všem poděkoval za účast 
a nechybělo ani pár slov od pana starosty 
Josefa Bazaly. Proběhlo také stužkování 
zúčastněných jezdců.

1. ROČNÍKU HUBERTOVY JÍZDY POČASÍ NEPŘÁLO

Po slavnostním zahájení se houf koní 
i se spřeženími, v čele s liškou a Mas-
trem, vydal přes Jalubí nad Traplice, kde 
se při přestávce jezdci občerstvili a koně 
oddechli. Pro zpáteční cestu do Starého 
Města byla pro pestrost zvolena jiná trasa 
vedoucí přes polní cesty nad Jalubím. 

Večer proběhl v salonku penzionu Kor-
zár tradiční soud s následnou zábavou. Při 
soudu byli odsouzeni ti jezdci, kteří po-

rušili pravidla honu. Běžnými prohřešky 
jsou např. předjetí Mastra či lišky, nedovo-
lené sesednutí z koně či nezvládnutí svého 
koně. 

Další jezdeckou akcí ve Starém Městě, 
na kterou se můžete následující rok v červ-
nu těšit, bude tradiční jezdecký den v po-
době parkurových závodů. 

Text: Jezdecká stáj Dolina
Fotografie: Aneta Hájková
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ráka a ihned po níc samotné žehnání mladých vín, běžně 
označovaných jako Svatomartinských. To měl v kompetenci 
staroměstský farář, otec Miroslav Suchomel. Ihned po žehnání 
se chopil slova každý z pěti staroměstských radních, který jed-
nou odrůdou připil všem zúčastněným.

Poté předvedli šermířské ukázky členové šermířské a diva-
delní skupiny  Memento Mori z Uherského Ostrohu. Po ní již 
následovala ochutnávka mladých vín v prostorách Jezuitského 
sklepa, který byl zaplněný do posledního místa.

Celé pozdní odpoledne připravila kulturní komise, která si 
tak zaslouží bezesporu velký dík.

Text a foto: Aleš Korvas

Oslava svátku svatého Martina a žehnání mladých vín se 
uskutečnilo v sobotu 11. listopadu 2017 na náměstí Velké 
Moravy v historii našeho města poprvé. Na příjezd Martina 
na bílém koni, kterého představoval Martin Řimák, se přišly 
podívat téměř dvě stovky návštěvníků.

„Program se letos uskutečnil poprvé. Už když pan mís-
tostarosta nastupoval do své funkce, říkali jsme si, že bychom 
jednou chtěli žehnání vín, tak jak probíhá na náměstí v Uher-
ském Hradišti, uskutečnit i ve Starém Městě. Tak se nám to 
konečně po třech letech povedlo,“ řekl návštěvníkům starosta 
Josef Bazala.

Poté již následovala ukázka příběhu svatého Martina a žeb-

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Již podruhé pořádali boxeři ze 
staroměstského FIT-KO turnaj 
oblastní boxerské ligy ve sportov-
ní hale Širůch. Výtěžek loňského 
ročníku věnovali Davidovi, chlap-
ci z Horního Němčí, který se léčil 
s nemocí motýlích křídel. Letošní 
sumu z dobrovolného vstupného, 
startovného a od sponzorů, která 
přesáhla 40 tisíc korun věnují Lu-
káši Ondrůškovi z Mařatic, který 
se léčí s leukémií.

„Nechtěli jsme, aby se jedna-
lo o jednodenní sportovní akci, 
na kterou se brzo zapomene. Sna-
žíme se, aby veškerá naše činnost 
měla širší dopad na veřejnost. 

DRUHÝ ROČNÍK BENEFIČNÍHO BOXERSKÉHO TURNAJE 
SLAVIL ÚSPĚCH

Když jsme se rozhodovali, komu věnujeme výtěžek z této 
sportovní akce, vloni to vyšlo na Davida. Letos jsme se 
rozhodli podpořit v neustálém shánění finančních pro-
středků rodiče Lukáška,“ řekla Ondra Chudoba, trenér 
boxu a současně s Vladimírem Hynčicou hlavní spoluo-
rganizátor turnaje.

Celého sobotního klání se zúčastnilo přes padesát bo-
xerů a boxerek v kategoriích od přípravky dětí až po do-
spělé. Mezi dvanácti lany se neztratili ani členové domá-
cího týmu FIT-KO, kteří v konkurenci více než 15 týmů 
získali cenné body, které se započítávají do součtu oblast-
ní ligy boxu.

Text a foto: Aleš Korvas

pátek 22. prosince 2017 5.30  - 18.00 4.30 - 17.00 6.45   -  17.00 7.00 - 17.00
sobota 23. prosince 2017 5.30  -  11.30 5.00 - 10.30 6.45  -   11.00 7.00 - 10.00
neděle 24. prosince 2017 6.00  -  11.00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 25. prosince 2017 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
úterý 26. prosince 2017 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
středa 27. prosince 2017 5.30 - 18.00 4.30 - 17.00 6.45 -     17.00 7.00 - 17.00
čtvrtek 28. prosince 2017 5.30 - 18.00 4.30 - 17.00 6.45 -     17.00 7.00 - 17.00
pátek 29. prosince 2017 5.30 - 18.00 4.30 - 17.00 6.45  -    17.00 7.00 - 17.00
sobota 30. prosince 2017 5.30 - 11.30 5.00 - 10.30 6.45  -    11.00 7.00 - 10.00
neděle 31. prosince 2017 5.30 - 11.30 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 1. ledna 2018 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
úterý 2. ledna 2018 zavřeno inventura 4.30 - 17.00 6.45 -     17.00 7.00 - 17.00
středa 3. ledna 2018 5.30  - 18.00 4.30 - 17.00 6.45  -    17.00 7.00 - 17.00

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC
COOP 

KOMENSKÉHO
KOUŘIMOVÁ 

SLAVOMÍROVA
ALTÉŘE 

VELEHRADSKÁ
HRÁČKOVÁ 
POTRAVINYDATUMDEN



Setkání Slováckých krúžků z Prahy, Brna, Bratislavy a Skaliča-
nů se uskutečnilo v prostorách Jezuitského sklepa v sobotu 21. říj-
na 2017. Slovácké krúžky založili členové folklórních souborů 
ze Slovácka v městech, kam se přestěhovali, ať už z jakéhokoliv 
důvodu. A protože jim v novém bydlišti folklor chyběl, začali se 
setkávat a věnovat slováckému folkloru i v nových působištích.

Okolo pěti desítek převážně starších folkloristů přivítal hned 
na začátku starosta Starého Města Josef Bazala a po něm archeo-
ložka Moravského zemského muzea Lucie Valášková, která všem 

představila historii reprezentativních prostor Jezuitského sklepa.
Poté již následovala oficiální slavnostní část večera. Po vystou-

pení mužského a ženského sboru byl oceněn udělením Čestného 
členství Slováckého krúžku MUDr. Jan Pavlík.

V podvečerních hodinách vystoupily legendy slováckého ver-
buňku, vítězové verbířské soutěže ve Strážnici. Ti jsou dnes váže-
nými členy porot soutěží slováckého verbuňku.

Text a foto: Aleš Korvas
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V pátek, 28. října se v prostorách 
Jezuitského sklepa otevřela víkendo-
vá prodejní výstava bonsají a všeho 
potřebného k jejich pěstování. Zášti-
tu nad touto akcí celorepublikového 

SETKÁNÍ SLOVÁCKÝCH KRÚŽKŮ V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

ZAHÁJENÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY BONSAJÍ
významu, kterou organizoval majitel 
bonsaj centra Isabelia ve Starém Měs-
tě Josef Valuch, převzalo město Staré 
Město. Pro návštěvníky byla k vidění 
více než desítka vystavených bonsa-

jí od malých až veliké letité stromky 
a keříky.

Text: Aleš Korvas,
Foto: Silvie Korvasová
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Po čtyřech letech se opět uskutečni-
ly v České republice na konci října volby 
do poslanecké sněmovny. Jak je již zvy-
kem, ve Starém Městě se volilo ve čtyřech 
volebních místnostech, které se nacházely 
v budovách základní školy a gymnázia. 

Letošní volby, rozhodující o složení na-
šich zástupců ve sněmovně v Praze, byly 
pro staroměstské voliče zajímavé. Oproti 
jiným volbám byla volební účast nadprů-
měrná. Z celkového počtu 5448 oprávně-
ných voličů bylo odevzdáno 3534 obálek 
(64,9%) z nichž 99,01% bylo platných.

Stejně jako v ostatních krajích v zemi, 
i ve Starém Městě získala nejvíce hlasů 
strana ANO Andreje Babiše, které dalo 
svůj hlas 22,74% odevzdaných platných 
volebních lístků. Druhou „nejvolenější“ 
stranou byla KDU-ČSL s téměř šestnácti 
procenty hlasů.

Celkový přehled o volebních výsledcích 
a počtu odevzdaných hlasů naleznete v ta-
bulce Českého statistického úřadu.

Text: Aleš Korvas,
foto: Silvie Korvasová

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
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U S N E S E N Í
z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.10.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 211 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří  Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, doho-
dou  k 31.10.2017, ze zdravotních důvodů.

1.2 pronájem bytové jednotky č. 211 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu ur-
čitou – od 01.11.2017 do 31.12.2018 a ná-
jemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.3 pronájem bytu č. 5 v bytovém domě 
Luční čtvrť 2050 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům *** 
od 1.11.2017 na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 51,60 Kč/m2/měsíc. 

1.4 prodloužení pronájmu nebytových 
prostor – prostor lékaře se zázemím o cel-
kové výměře 40,75 m2 (25,33 m2 – ordi-
nace + sesterna, 15,42 m2 – čekárna, chod-
ba, soc. zařízení) v domě s pečovatelskou 
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
1. staroměstské ordinaci s. r. o., Staré Měs-
to, Za Mlýnem 1857, IČ 29299683, na dobu 
určitou do 31.10.2017 a nájemné ve výši 1/3 
současného nájmu za m2 a rok, za účelem  
provozování ordinace praktického lékaře.

1.5 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 
na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku 
p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. st. 1537 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 60 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 pronájem části pozemku p. č. 240/401 
orná půda o výměře 400 m2 v lokalitě Nivy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní ***, od 01.11.2017 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců 
a nájemné ve výši 1 %  z ceny  půdy v  da-
ném k. ú.  za jeden ha a jeden rok nájmu, 
za účelem zemědělského obhospodařování.

Nájem je osvobozen od DPH. 

1.8 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 4552/5 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 64 m2 v lokalitě ulice 
Huštěnovská – ulička mezi domy č. p. 392 
a č. p. 241 a 355 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.14 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Michalská, Hájková, úpr. DS“ na po-
zemku p. č. 3693/1 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění sloupu pro vedení 
NN, pojistková skříň. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2017 platí částka 20 Kč/
m2 a rok.  K úplatě bude připočtena DPH 
v zákonné výši. 

1.15 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 28085400, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Jezuitská, kab. VN a NN - Salašská“, 
(umístění kabelového vedení NN v délce 
trasy 489 m a 10x pilířová skříň) na pozem-
cích p. č. 135/63, 135/65, 135/70, 135/71, 
340/107, 340/121, 340/132, 340/137, 
2419/8, 4525/3, 4525/21 4546/23 a 6072, 
vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 

spočívající v umístění kabelového vedení 
NN v délce trasy 489 m a 10x pilířová skříň. 

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

1.16 uzavření příkazní smlouvy ev. 
č. 201701121 mezi městem Staré Měs-
to, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 a společností A-TENDER s.r.o., 
Praha 8 – Libeň, náměstí Dr. Václava Holé-
ho 1057/16, IČ 24299138 na výběr nejvhod-
nějšího uchazače/nejvhodnějších uchazečů 
na plnění veřejné zakázky s názvem „Elek-
tronická aukce na dodavatele energií“ pro 
město Staré Město a příspěvkové organiza-
ce a společnosti, ve kterých má město Staré 
Město majetkový podíl“, jež spočívá v reali-
zaci on-line výběrového řízení na dodava-
tele energií formou elektronické aukce, vše 
ve smyslu ustanovení § 151 ZVZ zadávací-
ho řízení těchto veřejných zakázek.  

1.17 uzavření smlouvy o společném po-
stupu zadavatelů při centralizovaném zadá-
vání a o zmocnění centrálního zadavatele 
mezi městem Staré Město a pověřujícími 
zadavateli (SVČ Klubko, p.o., PONTINA-
GAS a Služby SM, s.r.o.)  na centralizované 
zadání veřejné zakázky na sdružené služby 
– dodávka  plynu v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
v platném znění. 
 V souladu s ustanovením § 151 zákona 
O veřejných zakázkách bude centrální za-
davatel při zadání veřejné zakázky zastou-
pen společností A-TENDER s. r. o., Praha 
8 – Libeň, náměstí Dr. Václava Holého 
1057/16, IČ 24299138.

1.18 zadávací dokumentaci a výzvu k účasti 
v elektronické aukci veřejné zakázky malé-
ho rozsahu realizované výběrovým řízením 
při zachování principů stanovených v ust. 
§ 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
na veřejnou zakázku „Dodávka plynu pro 
město Staré Město a jím zřízené příspěvko-
vé organizace a společnosti, ve kterých má 
město Staré Město majetkový podíl“. 
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1.19 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Oprava spojovacího chodníku 
ul. Hradišťská – ul. Sées“ s dodavatelem 
JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638, v souladu s návrhem smlou-
vy o dílo ze zadávací dokumentace.

1.20 záměr na převod majetku – směnu  
pozemku p. č. 6285 ost. plocha o výmě-
ře 111 m2 a pozemku p. č. 2517/2 tr. trav. 
porost o výměře 647 m2, vše ve vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem stá-
tu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČ 01312774,vše v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě za  
pozemek p. č. 6112/630 orná půda o výmě-
ře 1779 m2 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v lokalitě Louky, ve Starém Městě, vše 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem realizace bytové výstavby v lokalitě ul. 
Velehradská.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Revitalizace ulice  Svatovítské, Staré Měs-
to“  z důvodu změn oproti projektové do-
kumentaci, změny ceny díla a posunutí  ter-
mínu dokončení díla.

2.2 smlouvu o přeložce zařízení distribuč-
ní soustavy č. 13009634 – Staré Město, ul. 
Trávník, Komunikace a kanalizace – pře-
ložka zařízení distribuční soustavy E.ON 
mezi provozovatelem distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
28085400, zastoupený společností E.ON 
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
25733591 a městem Staré Město jako žada-
telem.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce akce „Zahrada MŠ Křesťanská Sta-
ré  Město – 2. a 3. etapa“ s dodavatelem 
Ing. Ladislava Nagyová, GARD&N, Hradi-
šťská  250, 686 03 Staré Město, IČ: 65812131 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze  za-
dávací dokumentace.

5.1 Plán inventur na rok 2017.

5.2 vyřazení drobného dlouhodobého 
hmotného majetku dle zápisu. 

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů změnu 
odpisového plánu na rok 2017 (I. úprava) 
příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Město, okres Uherské Hradiště,  IČ: 

75022567, z důvodu navýšení účetních od-
pisů.

II. neschválila

3.1 pojmenování ulice vedoucí z ulice Pod 
Cukrovarem k železniční trati a dále  k za-
hrádkářské osadě.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.10 schválit převod majetku – výkup po-
zemků 
p. č. 6011/65 orná půda o výměře   4.173 
m2
p. č. 6011/194 ostatní plocha o výměře 45 
m2
p. č. 6012/26 orná půda o výměře 236 m2
p. č. 6012/54 ostatní plocha o výměře 297 
m2
p. č. 6018/46 orná půda o výměře 194 m2
p. č. 6018/47 orná půda o výměře   2.105 
m2
v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlast-
níků pozemků paní *** a pana ***, za cenu 
22 Kč/m2. 

1.11 schválit převod majetku – výkup po-
zemků 
p. č. 6044/283 orná půda o výměře  1.844 
m2 
p. č. 6044/439 ostat. plocha o výměře 23 m2 
p. č. 6165/347 orná půda o výměře  4.359 
m2 
p. č. 6165/373 ostat. plocha o výměře 108 
m2 
v lokalitě Horní Špílov ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
pozemků pana ***, za cenu 22 Kč/m2.

1.12 zrušit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 340/130 orná půda a části 
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové 
výměře cca 20 m2, vše v lokalitě Kopánky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu ***, za cenu 150,00 Kč /m2 
+ podíl na studii a projektové dokumentaci 
ve výši 1.900,00 Kč/garáž, který byl schvá-
len na 7. zasedání Zastupitelstva města Sta-
ré Město dne 31.03.2008 pod bodem II./7.4.

1.13 zrušit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 340/130 orná půda a části 
pozemku p. č. 340/138 orná půda o celkové 
výměře cca 20 m2, vše v lokalitě Kopánky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu ***, za cenu 150,00 Kč /m2 
+ podíl na studii a projektové dokumentaci 
ve výši 1.900,00 Kč/garáž, který byl schvá-
len na 6. zasedání Zastupitelstva města Sta-
ré Město dne 17.12.2007 pod bodem II./7.6.

IV. souhlasí

3.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím peněžního daru ve výši 10.000,- 
Kč pro Základní školu, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
IČ:75022567, od Nadace SYNOT, Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiš-
tě, IČ: 26218330. Dar je určen na pořízení 
knih pro žáky.

6.1 se zapojením ZŠ Staré Město, Komen-
ského 1720, příspěvková organizace, MŠ 
Komenského 1721, Staré Město, příspěv-
ková organizace, MŠ Rastislavova 1800, 
Staré Město, příspěvková organizace a MŠ 
Za Radnicí 1823, Staré Město, příspěvková 
organizace do projektu IMAP1 a IMAP2, 
realizovanými městem Uherské Hradiště 
na území ORP Uherské Hradiště.
Finanční účast na spolufinancování činí 
5 % spolupodílu na těchto projektech s tím, 
že konkrétní výše spolupodílu připadající-
ho na město Staré Město bude přepočtena 
v poměrné výši dle počtu žáků ZŠ a MŠ 
Staré Město, příspěvkových organizací, zři-
zovaných městem.

V. rozhodla

1.19 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky „Oprava spojovacího chodníku 
ul. Hradišťská – ul. Sées“ veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce. Vybra-
ný dodavatel JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ: 60743638, s nabídkovou 
cenou 515 267 Kč bez DPH, 623 473 Kč vč. 
DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky „Zahrada MŠ Křesťanská 
Staré Město – 2. a 3. etapa“ - veřejná za-
kázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel Ing. Ladislava Nagyová 
GARD&N, Hradišťská  250, 686 03 Staré 
Město, IČ: 65812131 s nabídkovou cenou 
862 000,70 Kč bez DPH, 1 043 021 Kč vč. 
DPH.

VI. vzala na vědomí

4.1 oznámení o zahájení řízení o dodateč-
ném povolení stavby dle § 129 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 oznámení o zahájení řízení o dodateč-
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ném povolení stavby dle § 129 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.3 oznámení o zahájení řízení o dodateč-
ném povolení stavby dle § 129 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.4 oznámení o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí dle § 94 stavebního 
zákona  v platném znění dle zápisu.

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

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

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

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

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

6.2 zápis z 12. schůzky sociální komise ze 
dne 4.10.2017.

VII. zrušila

1.9 doporučení zastupitelstvu města zru-
šit převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 721/7  orná půda o výměře 145 m2 
od vlastníka pozemku pana ***, který byl 
schválen na 58.  zasedání Rady města Staré 
Město  dne 30.08.2017  pod bodem II./1.4., 
z důvodu  opětovné nabídky pana *** 
na výkup pozemku.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na výpůjčku domu 
č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 287 m2 a po-
zemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, 
ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.
T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. st. 1537 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 60 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 4552/5 ostat. plocha/
ostat. komunikace o výměře 64 m2 v loka-
litě ulice Huštěnovská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.
T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 340/130 orná 
půda a části pozemku p. č. 340/138 orná 
půda o celkové výměře cca 20 m2, vše v lo-
kalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.
T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 340/130 orná 
půda a části pozemku p. č. 340/138 orná 
půda o celkové výměře cca 20 m2, vše v lo-
kalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
T: ihned

1.20 zveřejnit záměr na převod majetku – 
směnu pozemku p. č. 6285 ost. plocha o vý-
měře 111 m2 a pozemku p. č. 2517/2 tr. trav. 
porost o výměře 647 m2, vše ve vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem stá-
tu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČ 01312774,vše v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě za  
pozemek p. č. 6112/630 orná půda o výmě-
ře 1779 m2 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v lokalitě Louky, ve Starém Městě, vše 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.
 T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta  

U S N E S E N Í
z 62. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.10.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 uzavření nájemní smlouvy mezi Římsko-
katolickou farností Staré Město u Uherské-
ho Hradiště, Staré Město, náměstí Hrdinů 8, 
IČ: 462 57 934 (pronajímatel) a městem Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 
00567884 (nájemce) na pronájem části stavby 
„Farní kostel Sv. Ducha“ za účelem vybudování 
stavby „Farní kostel Sv. Ducha ve Starém Městě 
– POLYFUNKČNÍ SÁL“.

1.2 uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budou-
cím využití polyfunkčního sálu a přilehlých pro-
stor kostela Sv. Ducha ve Starém Městě uzavřené 
dne 2.8.2004 mezi Římskokatolickou farností 
Staré Město u Uherského Hradiště, Staré Měs-
to,  náměstí Hrdinů 8, IČ: 462 57 934 (budoucí 
vlastník) a městem Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884 (budoucí 

spoluuživatel), jehož předmětem je změna doby 
bezplatného spoluužívání na úplatný pronájem 
na dobu 50 let. 

1.3 uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
mezi Římskokatolickou farností Staré Město 
u Uherského Hradiště, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 8, IČ: 462 57 934 (na straně jedné) a měs-
tem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ: 00567884 (na straně druhé) na právo 
stavby „Farní kostel Sv. Ducha ve Starém Městě 
– POLYFUNKČNÍ SÁL“.

2.1 projektovou dokumentaci na akci „Farní 
kostel Sv. Ducha ve Starém Městě – POLY-
FUNKČNÍ SÁL“. 

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce na akci „Farní kos-
tel Sv. Ducha ve Starém Městě – POLYFUNKČ-
NÍ SÁL“.

II. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci „Farní 
kostel Sv. Ducha ve Starém Městě POLYFUNKČ-
NÍ SÁL“ tyto dodavatele: KODRLA s.r.o., Huště-
novice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, DIČ: 
CZ25547453, PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00207608, DIČ: 
CZ00207608, PROMONT Uherské Hradiště 
s.r.o., Kněžpole 218, PSČ 687 12, IČ: 27677443, 
DIČ: CZ27677443, TRADIX REALIZACE 
s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, 
IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, TUFÍR, spol. 
s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 
26263718, DIČ: CZ26263718.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Stejně jako v předchozích letech, uskutečnil se i letos 
výměnný pobyt žáků SOŠ a Gymnázia ze Starého Města 
ve městě Tönisvorst v Německu. S místním Michael Ende 
Gymnáziem pojí naši školu dlouholeté partnerství, díky ně-
muž se mohou žáci obou škol každoročně zapojit do výše 
uvedených projektů.

Výměnný pobyt probíhá vždy ve dvou fázích a je reci-
proční. První část proběhla v dubnu letošního roku, kdy 
jsme u nás ve Starém Městě přivítali studenty a pedagogy 
z Tönisvorstu. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách 
našich studentů. Při naší podzimní návštěvě v Německu 
bydleli následně naši žáci v německých rodinách. 

V letošním roce se naše návštěva Tönisvorstu uskutečni-
la v termínu 11.9. -18. 9. Cesta tam i zpět byla realizována 
letecky. Po příletu z Vídně do Düsseldorfu jsme se přesunu-
li do města Tönisvorst, kde naše studenty očekávaly jejich 
hostitelské rodiny. Následující den pobytu se naši žáci zú-
častnili výuky na místním gymnáziu, odkud jsme všichni 
společně zamířili na radnici k přijetí panem starostou Tho-
masem Goßenem. V dalších dnech jsme se zúčastnili velmi 
zajímavých exkurzí. První z nich byla naplánována do měs-
ta Duisburg, kam jsem se, stejně jako na všechny ostatní 
exkurze, přesouvali místní MHD či vlakem. Tento způsob 
dopravy je v rámci výměnných pobytů zvolen zcela záměr-
ně. Orientace v nových městech a místech a poznávání běž-
ného života touto formou vnímáme jako přidanou hodno-
tu celého projektu, která otevře účastníkům zcela odlišnou 
perspektivu, než při běžné turistické cestě. V Duisburgu, 
průmyslovém a přístavním městě v západním Porúří, jsme 
absolvovali plavbu parníkem a návštěvu muzea.

Další exkurze nás zavedla do města Essen. Toto město, 
dříve jedno z důležitějších center těžby uhlí a výroby oce-
li, ležící ve spolkové zemi Severní Porýní- Vestfálsko, nám 
nabídlo poznání své historie prostřednictvím návštěvy Vily 
Hügel – sídla rodiny Krupp. Navzdory kontroverzní minu-
losti koncernu Krupp, jehož jméno je spjato s výrobou mu-
nice a zbraní pro nacistické Německo, je architektura vily 
velmi výjimečná.

VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ A PROJEKT CERTILINGUA 2017
Následující den jsme zavítali do města Kolín nad Rýnem. 

Zde jsme měli možnost prohlédnout si fotbalový stadion, 
jeho VIP zóny či šatny týmu FC Köln, což potěšilo zejména 
sportovně založené studenty naší školy. Hlavní dominan-
tou města je ale bezpochyby Kolínský dóm stojící na západ-
ním břehu Rýna. Jedna z největších gotických katedrál je 
od roku 1996 součástí seznamu památek světového kultur-
ního dědictví UNESCO.

Víkendový program byl zcela v režii hostitelských rodin, 
které pro naše žáky připravily plno zajímavých aktivit. Jed-
nou z nich byla například návštěva města Wuppertal a pro-
jížďka místní visutou dráhou - lanovkou (Schwebebahn). 
Ta je zavěšena ve výšce 8metrů nad ulicemi celého města 
a 12metrů nad řekou Wupper, slouží jako součást běžné 
místní MHD a je jednou z hlavních atrakcí tohoto místa.

Kromě žáků účastnících se výměnného pobytu, cesto-
valy s námi také tři studentky 4. ročníku gymnázia, které 
v Německu vykonávaly praxi v rámci projektu Certilingua. 
Tato praxe je dvoutýdenní a je zacílena na ověřování jazy-
kových dovedností, schopností a jazykových kompetencí 
Naše praktikantky tak měly možnost pracovat na dvou zá-
kladních školách a v jedné škole mateřské. Po absolvování 
praxe byly studentkám vystaveny certifikáty s hodnocením. 

Po náročném, ale skvělém pobytu, jsme se rozloučili 
s našimi přáteli a jejich rodinami a z Düsseldorfu odces-
tovali letecky zpět do Vídně, odkud jsme zamířili k našim 
domovům.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem účastníkům letoš-
ního projektu! V roce 2018 se mohou na výměnný pobyt 
těšit studenti současných 2. ročníků.

Za realizátory výměnných pobytů a projektu Certilingua
Helena Hlavačková

SOŠ a Gymnázium Staré Město



16

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Když jsem si prohlížel první fotky kud-
lanky nábožné (Mantis religiosa), poříze-
né mezi muškáty na balkonu našeho úřa-
du, ihned jsem pochopil, kde se inspiroval 
autor „Vetřelce“ při ztvárnění jeho respekt 
nahánějícího  vzhledu.  V blízkosti to-
hoto predátora si žádný drobný živočich 
není jistý životem. Kudlanka je druhem 
obývajícím  hlavně  suché a teplé stepní 
či lesostepní lokality. V České republice 
je kudlanka nábožná jediným zástupcem 
řádu kudlanek (Mantodea). Kudlanka 
nábožná patří do řádu kudlanek (Man-
tiodea), čeledi kudlankovitých (Mantidae) 
a rodu kudlanek (Mantis). U nás se vysky-
tuje především na jižní Moravě v Podyjí  
a na teplých lokalitách v okolí Moravské 
Sahary nebo na lesostepích pahorkatin Bí-
lých Karpat a Chřibů. Před 15 lety ovšem 
byla poměrně vzácným druhem. Celkem 
běžná je v celé palearktické oblasti od již-
ní Evropy až po centrální a jižní Rusko. 
Objevuje se i v severní Africe a dopravou 
prý byla zavlečena i do Severní Ameriky. 
Mnohem hojnější  než v Česku je kud-
lanka na sousedním Slovensku, kde se 
s ní můžete setkat od Malých Karpat až 
po Vihorlat. Na Zemi žije asi 1700 druhů 
kudlanek, které osídlily kromě Austrálie 
a nejchladnějších oblastí prakticky celý 
svět.

Vertikální  rozšíření kudlanky u nás 
zasahuje do  výšek kolem 750 metrů nad 
mořem. Je ovšem otázkou, zda díky tomu, 
že pro svoji nenápadnost uniká pozornosti 
pozorovatelů,  je toto tvrzení pravdivá.

O KUDLANKÁCH  V KVĚTINÁČÍCH

5 - 6× za její  život. Známým fenoménem 
je kanibalismus kudlanek, kdy samička se-
žere samečka. Uvedené se děje v dobách 
nedostatku potravy a bylo prokázané, že 
smrt samečka v průběhu kopulace nemusí 
být důvodem pro neoplození samičky.

Od srpna do října samičky kladou va-
jíčka do tzv. ooték.  Ootéka je vlastně pě-
nový kokon připevněný ke stéblu trávy či 
k větvičkám křoví či stromů nebo  ke ka-
menům. Jedna samička naklade obvykle 
200 - 300 vajíček, z nichž se na jaře vy-
líhnou nymfy. Ty dospívají  koncem léta. 
U kudlanek je známé tak zvané  partheno-
genetické rozmnožování z neoplodněných 
vajíček, jehož výsledkem je vylíhnutí pou-
ze samiček. 

Vývoj jedince kudlanky nábožné  pro-
chází nedokonalou proměnou, ve které 
neexistuje stádium  kukly a dospělec se 
vyvíjí přímo z nymfy. Nymfa je velmi  po-
dobná dospělci, chybí jí jenom pohlavní 
orgány a křídla, které se objeví až v dospě-
losti po posledním svlečení.

Letošní podzimní výskyt tohoto pře-
krásného a pověstmi opředeného živoči-
cha v bezprostřední  blízkosti lidských sí-
del mě jenom přesvědčil  o tom, že příroda 
a lidé jeden celek jsou a že mohou vedle 
sebe existovat. Příroda je ovšem křehká 
a potřebuje, abychom ji respektovali a dali 
jí prostor. U některého druhu menší u ji-
ného větší. Svoje místo v něm si už najde 
sama. Tak jako ta kudlanka v květináčích 
na úřadu ve Starém Městě.

Text a foto: Květoslav Fryšták

Velikost samice kudlanky nábožné  činí 
55 - 80 mm. Sameček je výrazně menší (35 
- 50 mm) a ani největší jedinci nedosahu-
jí obvyklé velikosti samičky. Významným 
znakem pohlavního dimorfismu je i počet 
článků zadečku, kterých má sameček  šest 
a samička osm a taky samečkova delší ty-
kadla.

Pro kudlanku je typická trojúhelníko-
vitá hlava s velkýma složenýma,  po stra-
nách  posazenýma očima, které umožňují 
prostorové vidění a tím samozřejmě činí 
z kudlanky zdatného a úspěšného lovce. 
Snad nejcharakterističtějším  znakem kud-
lanek  je přeměněný přední pár končetin, 
jenž je uzpůsoben k lovu. Zbývající páry 
končetin kudlanky jsou již kráčivé.  Prv-
ní hrudní článek  je, pravděpodobně opět 
jako výsledek dokonalé adaptace pro lov 
kořisti, nápadně prodloužen. Při pohledu 
na kudlanku tato vypadá, jako by se mod-
lila (viz fotky). Ne nadarmo její slovenské 
jméno zní „modlivka nábožná“. Její  před-
ní lapavé nohy, biologové jim také říkají 
loupeživé,  jsou  účelně přeměněny k lovu. 
Svou kořist loví tak, že nohy hbitě vystřelí 
dopředu a následně jimi kořist sevře. Tyto 
končetiny jsou opravdu vražednou zbraní 
fungující  jako  čepel a ozubená střenka 
zavíracího nože. Lapená kořist je blesko-
vě sevřena mezi ozubenou holení  a cho-
didlem.  Z tohoto smrtícího sevření není 
úniku a dle toho, co jsem měl možnost 
vidět, je kořist zaživa pomalu pojídána 
tak, že z ní zůstanou jenom ty nejtvrdší 
zbytky těla a křídla. Kudlanky nábožné 
jsou mistři v umění maskování. Strnule 
dokáží číhat na svou kořist dlouhé hodiny. 
Kořistí je obvykle hmyz poletující kolem 
„loveckého stanoviště“ kudlanky. V pří-
padě mých zážitků z období od druhé po-
loviny září do poloviny října byly těmito 
stanovišti kontejnery s kvetoucími rost-
linami (převážně muškáty). Zodpověd-
ně mohu prohlásit, že moje opakující se 
setkání s kudlankami se odehrávala vždy 
tam, kde bujně kvetly rostliny, na které 
hojně létal hmyz. Toto tvrzení ale vyvra-
cí teorii o tom, že kudlanky jsou špatnými 
letci i přesto, že mají dva páry křídel. Dle 
mého názoru kudlanky na tato stanoviště 
uvnitř města musely aktivně přiletět a sa-
mozřejmě si je i vyhledat. Jinak si logicky 
nemohu zdůvodnit, proč byly vidět vždy 
tam, kde něco kvetlo a následně tam, kde 
létal jiný hmyz.

Kudlanka nábožná během svého života 
projde několika vývojovými stádii, oddě-
lenými svlékáním. To se v průměru děje 
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ADVENT 2017 V NAŠÍ FARNOSTI
- V NEDĚLI 3.12.2017 ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK.  Bohoslužby 1. 
neděle adventní  jsou v 7:00 a 10:00 hodin. A také v sobotu 2. 12. v 18:00 
hodin.  Při všech bohoslužbách se žehnají adventní věnce!
- 2.NEDĚLI ADVENTNÍ (10. 12.) při mši svaté v  10:00 hodin budou při-
jaty za katechumenky ZUZANA a PETRA. Jejich příprava na křest vyvr-
cholí přijetím svátostí o Velikonocích 2018. 
- RORÁTNÍ MŠE SVATÉ ve všedních dnech (Pondělí, pátek – 17:00  ho-
din, středa – 18:00 hodin, úterý, čtvrtek – 6:30 hodin),
- ADVENTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ. Naši malí Boží přátelé se účastní rorátních 
mší svatých. Přicházejí s lucerničkami, aby tak zvýraznili symbol svět-
la.  Po ranních rorátních mších svatých (úterý, čtvrtek) nemusejí spěchat 
domů, protože budou mít nachystanou snídani (v místnosti pro maminky 
s dětmi).  Účastí na rorátech se děti zapojují do adventní soutěže a zároveň 
přinášejí slámu do Ježíškových jesliček.  Vyhodnocení adventní soutěže je 
na Boží narození (25. 12. v 15:00 hodin),
- UŽ V PÁTEK 1. 12. SE CHCE SVATÝ MIKULÁŠ SETKAT S DĚTMI, 
A TO V CHRÁMU SVATÉHO DUCHA. MŠE SVATÁ ZAČNE V 17:00 
hodin, po ní děti  z 6. a 7. třídy pod vedením katechetky Ludmily Němco-
vé provedou  svatomikulášskou scénku a nakonec Svatý Mikuláš promluví 
k všem dětem a obdaruje je!
- V SOBOTU 2. 12. V 17:00 hodin SE NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY 
ROZZÁŘÍ VÁNOČNÍ STROM. PROTO BUDE MŠE SVATÁ POSUNU-
TA NA 18:00 hodin!
- OD 11. 12. můžeme očistit svou duši v koupeli milosrdenství – ve svátosti 
smíření. Od pondělí do pátku zpovídají otcové našeho děkanátu ve farním 
kostele v Uh.Hrad. od 8:00 – 10:00 hodin.
- KAŽDÝ DEN JE PŘÍLEŽITOST KE SVATOSTI SMÍŘENÍ V NAŠEM 
CHRÁMU, VŽDY PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ SVATOU. V NEDĚLI 17. 
12. JE TATO MOŽNOST TAKÉ V DOBĚ 14:30 – 16:30 HODIN (zpovídat 
bude více kněží).
- „VELKÝ“ ÚKLID CHRÁMU SVATÉHO DUCHA PŘED VÁNOCEMI 
proběhne v sobotu 16. 12. od 12:30 hodin. Děkujeme za každou pomoc!
- SLUŽBA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A EUCHARISTIE PRO 
NAŠE NEMOCNÉ! VE ČTVRTEK 14.12. OD 8:00 hodin, V PÁTEK 15. 
12. OD 8:00 hodin. Prosím, nahlaste do 13. 12. v sakristii nebo na faře!  
- V SOBOTU 23. 12. OD 8:00  hodin PROBĚHNE PŘÍPRAVA CHRÁMU 
SVATÉHO DUCHA NA SVÁTKY. Přijďte, prosím, pomoct!
V SAKRISTII CHRÁMU SVATÉHO DUCHA JSOU K DOSTÁNÍ: Ka-
lendáře na rok 2018, Vánoční oplatky – bal.5 ks(velké -12,- Kč, malé – 10,- 
Kč).  V kostele si můžete za příspěvek vzít ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2018 
s myšlenkami na každý den. 
OD 1. NEDĚLE ADVENTNÍ ZAPISUJEME INTENCE – ÚMYSLY – 
MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ POLOLETÍ RODKU 2018!

CO VÁNOCE ZNOVU PŘIPOMÍNAJÍ?
Vánoce jsou proto, aby se nám Ježíš znovu připomenul!
A když On se nám připomene -  tak chceme být lepšími!
Proč  slavíme svátky Božího narození? Proč zpíváme koledy? 
Protože se chceme učit lásce. Lásce k Bohu a k bližnímu.
Protože si chceme podat ruce a nabídnout srdce.
Protože se chceme na sebe usmát.
Protože si chceme odpustit. 
Radostný sváteční čas Božího narození připomíná, že Ježíš se stal člově-
kem  a přebývá mezi námi!
Ať tedy tyto svátky nově připomenou všem, malým i velkým, mladým 
i starším velkou pravdu:

Bůh Tě miluje, Bůh je blízko tebe a žehná Ti. Bůh Tě chce obdarovat.
Ať tyto svátky připomenou nám všem, jak je důležité si být nablízku – 
v našich rodinách, mezi sousedy,  mezi  svými spolužáky, mezi svými 
kolegy v práci.  Jak je důležité postavit se proti zlu a chtít být lepšími!  Ať 
nám svátky Božího narození připomenou, že velkým je ten, kdo umí 
odpustit, nabídnout  ruku ke smíření, obdarovat úsměvem. 
Učme se lásce Boží. Ať ona naplní naše srdce i rodiny.  
Ať proměňuje každého z nás nejenom o svátcích, ale každý den. 
Ze srdce přeje každému z Vás

P.Miroslav, duchovní otec farnosti 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 5.  -6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely 
Charity ČR je největší dobrovolnickou akcí 

v republice. V našem okrese a v našem městě díky 
obětavým lidem, koledníkům  i dárcům, ji můžeme 

uspořádat už 18. rokem. 
Skupinky koledníků s vedoucím, vybaveným 

k tomu pověřením-průkazem Oblastní charity v UH, 
navštíví staroměstské domácnosti v pátek 5. a v so-
botu 6. ledna 2018. Věříme, že ve Starém Městě tuto 

krásnou tradici na podporu charitního díla a solidari-
ty naplníme i v novém roce. 

Děkujeme všem dárcům!

VÁNOCE 2017 A NOVÝ ROK 2018
V CHRÁMU SVATÉHO DUCHA 

VE STARÉM MĚSTĚ
 

Pátek  
22. prosince 2017 

Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin,  
od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY  

(výzdoba  chrámu –  díky, že přijdete pomoci!) 
Sobota 

23. prosince 2017 
mše svatá s nedělní platností 17:00 hodin,  

 

4. Neděle adventní 
Neděle 24.prosince 2017 

Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 
Narození Ježíše Krista  
Neděle 24. prosince 2016 

Od 23:00 hodin: zpívání koled  
na Náměstí Velké Moravy 

Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města 

Hod Boží vánoční 
Pondělí 25.prosince2017 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesliček  

(Vánoční hru připravilo Společenství  mládeže) 
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí! 

Svátek Sv. Štěpána 
Úterý 26. prosince 2017 

 Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 

Svátek Sv.Jana, 
apoštola a evangelisty 
Středa  27. prosince 2017 

Mše svatá 18:00 hodin  
Na konci mši svaté  žehnání vína! (Nezapomeňte  

si přinést láhev dobrého vína k požehnání) 
Po mši sv. setkání vedoucích koledových skupin      

Tříkrálové sbírky 
Pátek 

29. prosince 2017 
Vánoční koncert CM Bálešáci 

17:00 hodin  
Svátek Svaté rodiny 

Neděle 31.prosince 2017 
 Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 

(také v sobotu 30.prosince 2017 v 17:00 hodin) 
Na tyto mše svaté jsou zváni manželé  

k obnově manželských slibů  
Silvestr 

Neděle 31.prosince 2017 
Poděkujeme Bohu  za rok  2017 

mší sv ve 23:00 hodin a poprosíme   
o požehnání do roku 2018. Po mši sv. přípitek 

a silvestrovské zpívání Scholičky! 
Nový rok 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

Pondělí 1. ledna 2018 
Státní svátek 

Mše svaté:  v 8.00 hodin, 10.00 hodin 
(obětována za farníky, spoluobčany  

a zastupitelstvo našeho města) 
Po každé mši svaté výroční zpráva hospodaření,  

a činnosti farnosti za rok 2017 + TE DEUM 
Pátek 5.ledna 2018 – 
Sobota 6.ledna 2018 

PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ 
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018“ 

Mše svatá v pátek v 15:00 hodin 
Při mši:požehnání a vyslání skupinek Tříkrálové sbírky! 

Slavnost Zjevení Páně Mše svatá v 15:00 hodin 

 

Sobota 6.ledna 2018 Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata  
Sobota 6.ledna 2018 V 15:00 hodin Benefiční vánoční koncert 

Chrámového sboru a orchestru 
v Uher.Hrad. pod vedením Lucie Adamcové 

Svátek Křtu Páně 
Neděle 7.ledna 2018 

Zakončení vánoční doby 

Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin 
 



Podle našich záznamů, kroniky, organizace vznikla r. 1963 jako 
Svaz invalidů. V návaznosti na ni vzniklo výrobní družstvo „Ob-
zor“ Uherské Hradiště. Družstvo zaměstnávalo invalidy, a tak se 
Svaz invalidů začal rozšiřovat. Byli v něm organizováni postižení 
z vesnic našeho okresu. V roce 1990 byl přejmenován na Svaz zdra-
votně postižených Uherské Hradiště. Protože členů přibývalo, byla 
organizace rozdělena na ZO  Uherské Hradiště a ZO Staré Město. 
Do této organizace patřilo 17 obcí z našeho okolí. Vyjmenujeme 
alespoň některé:  Velehrad, Salaš, Modrá, Jalubí, Babice, Huštěno-
vice, Kudlovice, Jankovice a další. Do hradišťské organizace patřily 
obce z druhé části okresu.

Naše staroměstská organizace měla 227 členů, z toho18 členů 
upoutaných na vozík a 12 postižených dětí. Organizace byla říze-
na 13členným výborem v čele s předsedou panem Bartošem. Již 
ve svých počátcích výbor pořádal pro své členy hodně akcí. Byly to 
převážně kulturní akce,  zájezdy, ale také pobyty v lázeňských zaří-
zeních, na které v počátcích přispívalo ministerstvo zdravotnictví, 
takže byly dostupné i pro naše členy – důchodce. Oblíbené byly po-
byty v Luhačovicích, ale také horské pobyty v hotelu Zubříč v Hos-
týnských vrších, v horském hotelu Jelenovská a pod. O všechny tyto 
akce byl mezi členy obrovský zájem.

V roce 1997 došlo ke změně ve vedení organizace. Pan Bartoš ze 

zdravotních důvodů odstoupil a předsedkyní se stala paní Dagmar 
Mikulková, která ve funkci setrvala až do roku 2001. V tomto roce 
měla organizace již 393 členů, což bylo značně náročné při zajišťo-
vání všech akcí. Proto se organizace po předběžném zjištění  a dob-
rovolném vyjádření členů rozdělila na Základní organizaci zdravot-
ně postižených Staré Město s 234 členy a ZO Velehrad se 159 členy. 
Podle počtu členů byly rozděleny i finanční prostředky.

Předsedou ZO zdravotně postižených Staré Město se stal pan Bo-
huslav Bilavčík. Rovněž pod jeho vedením vyvíjela organizace boha-
tou činnost.Nově byly do programu zařazeny zájezdy do termálních 
koupališť, např. do Podhájské, Medvedovo, Velký Meder. Značná 
pozornost byla věnována společenskému vyžití našich členů. Pro-
bíhalo posezení u táboráku, zpočátku na Salaši, později ve Starém 
Městě Na Mlýně. Začátkem září se vždy konalo společenské odpo-
ledne  s ochutnávkou burčáku a koncem listopadu předmikulášské 
posezení s malou nadílkou. Všechny akce probíhaly s bohatým 
programem za mimořádného zájmu členů. Nezapomínali jsme ani 
na naše město a okolí. Uskutečnila se návštěva Památníku Velké 
Moravy, Archeoskanzen Modrá, komentovaná prohlídka památek 
Uherského Hradiště.

V roce 2001 dochází k rozdělení Organizace zdravotně postiže-
ných na Organizaci tělesně postižených a Organizaci postižených 
civilizačními chorobami. U nás zůstaly obě organizace, které jsou 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU
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Svaz tělesně postižených a Svaz postižených civilizačními chorobami Staré Město v posledním roce voleb-
ního období bilancuje svou činnost.



řízeny jedním výborem. Jejími členy jsou převážně občané Starého 
Města, ale také z okolních vesnic. 

Pan Bilavčík vedl sdružené organizace až do r. 2009, kdy ze zdra-
votních důvodů odstoupil. Předsedou byl zvolen pan Karel Čejka, 
který úspěšně navázal na činnost svých předchůdců. Program or-
ganizace byl obohacen o sponzorské zájezdy do Trenčína, Trenči-
anských Teplic, které poskytovala Nadace Děti – kultura – sport. 
Byly pořádány ozdravné pobyty v Jeseníkách, vždy  velmi oblíbené 
zájezdy do termálních lázní Podhájská. Rovněž kulturně poznávací 
zájezdy byly vždy plně obsazené a byl o ně velký zájem.

V roce 2013 končilo pětileté funkční období výboru. Na výroční 
schůzi předseda organizace z vážných zdravotních důvodů odstou-
pil a předsedkyní byla zvolena dlouholetá členka výboru paní Jaro-
slava Gajová, která v této funkci působí do dnešního dne. V součas-
né době mají sdružené organizace 318 členů.

Program organizace je i nadále bohatý, pokračuje v pořádání 
zájezdů a ozdravných pobytů. Navíc byl rozšířen o některé nové 
ozdravné pobyty, např. v Piešťanech, v jižní Itálii, v lázních Slatiňa-
ny, ve Vysokých Tatrách, v Bojnici, v Dudincích. Již třetí rok pořádá 
výbor organizace týdenní pobyt v našich krajových lázních Ostrož-
ská Nová Ves a členové jsou s pobytem a především s lázeňskými 
procedurami nadmíru spokojeni. Během roku se na ozdravných 
pobytech vystřídá v průměru 180 členů, na zájezdech 260 účastní-
ků.

Kromě těchto akcí pamatujeme malým dárkem na naše  jubilanty. 
Okresní organizace STP se snaží vypomoci i rodinám s vážně posti-
ženými pacienty, zapůjčuje za malý poplatek polohovací lůžka, vo-
zíčky a jiné pomůcky, které usnadní péči o vážně nemocné pacienty.

Můžeme říci, že činnost naší sdružené organizace je velmi boha-
tá, vyjmenovali jsme jen některé akce. Je bohatá hlavně díky spon-
zorům, protože z našich prostředků bychom nebyli schopni tolik 
akcí zajistit.V tomto roce končí pětileté volební období. V příštím 
roce, tj.v roce 2018, se bude konat celostátní sjezd SPCCH a také 
volby do nových výborů okresních a místních organizací. Věříme, 
že i příští výbor se bude snažit uspořádat pro členy hodně pěkných 
pobytů i výletů. Nechceme, aby postižení spoluobčané zůstávali 
osamoceni, s pocitem, že jsou na okraji společnosti. Bude ovšem 
záležet na ekonomické situaci organizace.

V závěru výbor jménem svých členů děkuje všem organizacím 
i jednotlivcům za podporu, kterou nám věnovali. Věříme, že naše 
úspěšná spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

Výbor ZO SPCCH a MO STP Staré Město.

Název spolku:  Svaz tělesně postižených
 a Svaz postižených civilizačními  
 chorobami Staré Město.
Rok založení:  1990,
 začal pracovat ve Starém Městě

Počet členů: 320
Adresa sídla:  Staré Město, Velehradská 1391
Tel. číslo:  773208377
Jméno kontaktní osoby:  Jaroslava Gajová
    předsedkyně
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Jak se již stává tradicí, druhá říjnová sobota byla v Jezuitském 
sklepě věnována vínu, členové Klubu přátel vína tam připravili 
v pořadí třetí Staroměstský den vína. Od rána byl sklep otevřen 
pro účastníky akce Na kole vinohrady při symbolickém podzim-
ním uzavírání cyklostezek. Jezuitský sklep je vždy průsečíkem 
několika cyklo i pěších tras a jako vždy dorazilo několik stovek 
účastníků, kteří ochutnali vína členů staroměstského spolku vi-
nařů. 

V pět hodin se pak sklep začal plnit návštěvníky večerní části 
Staroměstského dne vína. Členové spolku jako vždy pozvali také 
všechny staroměstské vinaře, kteří přispěli vzorky do přichysta-
ného volného koštu. Kapacita přichystaných míst byla brzy vy-
prodána a po úvodní skleničce se již všichni těšili na řízenou de-
gustaci vinařství Nosreti ze Zaječí.

Své vinařství nejdříve krátce představil sám majitel Jaroslav 
Nosräti a poté jeho kolega odstartoval degustaci. Připraveno bylo 
11 vzorků šumivých, rosé, bílých a červených vín, průřez tím 
nejlepším, co může vinařství Nosreti nabídnout. O tom, že vína 
tohoto vinařství ve Starém Městě chutnala, svědčí i objednávky 
mnoha desítek lahví, které členové spolku přivezli a distribuova-
li v následujících dnech po akci. Přednáška při řízené degustaci 
byla, oproti předchozím ročníkům, spíše mířena na širokou ve-
řejnost a svou neformálností jistě nenudila. Pro odborníky byla 
připravena kompletní analytika podávaných vín formou přílohy 
katalogu.

Po ukončení řízené degustace nastal čas porovnat vína s pro-
dukcí staroměstských vinařů. Formou volné degustace bylo při-
praveno více než 80 místních vzorků od 25 staroměstských vina-
řů. Nutno dodat, že se naši místní vinaři určitě nemusí za svá vína 

Kdopak z vás, dětí i dospělých, nemá rád pouštění draků?
Myslím, že každý z těch velkých se rád vrátí do dob bezsta-

rostných, do dob dětství. Zvláště, když vidí radost v očích svého 
potomka, že s ním máma či táta tráví společně čas, i když drak 
zrovna nechce lítat.

První termín nám kvůli dešti nevyšel, ale za týden jsme si to 
jaksepatří užili.

DEN VÍNA VE STARÉM MĚSTĚ

HURÁ NA DRAKY

stydět a tyto snesou i přísné srovnání.
Ke koštování jako vždy skvěle hrála cimbálovka Jaroslava Če-

cha, a protože při sklence dobrého vína čas rychle běží, poslední 
spokojení návštěvníci odcházeli až hluboko po půlnoci.

„Jsme rádi, že i potřetí se nám podařilo Jezuitský sklep vypro-
dat, posiluje nás to při přípravě dalšího ročníku. Určitě by také 
nebylo možné akci uspořádat bez podpory města Staré Město, 
velice si vážíme a děkujeme všem místním vinařům za poskyt-
nutá vína, jsme rádi, že si akci vzali za svou a pravidelně ji vzorky 
obesílají. Poděkovat chci také všem našim pomocníkům a brigád-
níkům, kteří nám akci pomáhají uspořádat a už teď chci všechny 
pozvat na začátek října 2018, na IV. Staroměstský den vína“ uza-
vírá Dalimil Vrána z pořádajícího Spolku přátel vína.

Text a foto: Staroměstští vinaři

A že účast byla veliká.
Na travnatém prostranství u zdi hřbitova se sešla skoro celá 

Křesťanská mateřská škola.
A my, učitelky KMŠ, děkujeme rodičům za zájem o námi po-

řádané akce a za šťastné děti.
KMŠ Staré Město

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Kulaté narozeniny oslavily v minulých týdnech dvě zaměst-
nankyně Městského úřadu ve Starém Městě. Padesáté výročí na-
rození oslavila pracovnice stavebního úřadu, paní Marie Lukšová. 
O dva týdny později si spolu s kolegy a zaměstnanci Městského 
úřadu ve Starém Městě připomněla své šedesáté narozeniny dlou-
holetá knihovnice paní Milada Rokytová.

Oběma přejeme vše nejlepší a především hodně zdraví.
Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Květoslav Fryšták

KULATÁ VÝROČÍ NAROZENIN
ZAMĚSTNANKYŇ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Náměstí Hrdinů 589 (naproti 1.stupně ZŠ)
Otevírací doba: Po - Pá  8.30 - 17.30 hod. / So  8.00 - 11.00 hod.

Staré MěSto

Andělské dárečky
Rádi pro Vás  
připravíme  
dárkové balíčky

Vážené 

sušené 

plody

no
vinka

novinka

Zdravá výživa Sedmikráska Staré Město

Příro
dní ko

smetika







Jak učit přírodovědné předměty pomocí moderních 
technologií? Lze využít mobilní telefon při výuce fyziky, 
chemie nebo geografie? 

Nejen o těchto otázkách debatovali učitelé z pěti evrop-
ských států v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia 
ve Starém Městě. Vyučující ze Švédska, Portugalska, Itálie 
a Rumunska se sešli v české škole na prvním společném 
mítinku, na němž plánovali podrobnosti společného pro-
jektu. Projekt Digital Teaching in natural scientific subjects 
je spolufinancování Evropskou unií v rámci klíčové aktivity 
KA2 projektu Erasmus+. Tento projekt umožňuje studen-
tům a učitelům z různých zemí pracovat na společném té-
matu a poznávat odlišné regiony, kulturu, ale i jiný přístup 
k výuce.

A co je cílem projektu? Společnými silami budou učitelé 
a studenti vytvářet databázi nápadů, pracovních listů a ak-
tivit k využití moderních technologií ve výuce, konkrétně 
v  předmětech chemie, biologie, geografie a fyzika. Každá 
ze škol má v projektu určitou roli – SOŠ a Gymnázium 

Staré Město je hlavním koordinátorem projektu. Kromě 
organizačních záležitostí se bude podílet na tvorbě webo-
vé a facebookové stránky projektu, profilu na TwinSpace 
a bude podávat návrhy (spolu se školami z Itálie, Švédska 
a Rumunska) na vytvoření mobilních aplikací pro Android, 
které bude mít na starosti portugalská škola z města Loulé. 

Na každý společný mítink si každá škola připraví 
workshop pro ostatní, ve kterém představí možnosti využití 
digitálních technologií v konkrétních předmětech. Jednot-
livé workshopy budou připravovat učitelé spolu se svými 
studenty. Na samotném workshopu se pak studenti stanou 
učiteli a sami si svůj workshop povedou. Pro studenty to 
bude velká výzva. Výsledky své práce budou prezentovat 
v  anglickém jazyce, jenž se stal jednacím jazykem celého 
projektu.

Projekt je teprve na samotném začátku a všechny zapoje-
né školy čeká mnoho práce. První nápady o propojení mo-
derních technologií v přírodovědných předmětech předsta-
ví školy již v únoru 2018 na mobilitě v Itálii.

Text a foto: SOŠG
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DIGITÁLNÍ VÝUKA NAPŘÍČ EVROPOU
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Na 31. října připadá v anglicky mluvících zemích svátek 
Halloween.  Za posledních několik let si ale vybudoval oblíbenost 
i v jiných zemích a výjimkou není ani Česká republika. Proto 
se letos žákovský parlament ZŠ Staré Město rozhodl uspořádat 
halloweenské odpoledne pro děti ze školní družiny.

V minulém školním roce ZŠ Staré Město požádala 
o grant Zelené oázy Nadace Parnerství. Dostali jsme se 
do dvacítky podpořených projektů.

Díky tomu jsme loňský školní rok zakončili likvidací sta-
rého porostu „bazénů“ v átriu a před školou, řízkováním 
stávajících rostlin a především přípravou půdy na novou 
výsadbu. 

V minulých dnech, kdy k nám bylo počasí přívětivé, 
jsme se s chutí vrhli do práce a květinové ostrovy dostaly 
„nový kabát“ v podobě nových trvalek a cibulovin. Žáci 
v pracovních činnostech a Ekotým ve spolupráci s paní za-

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

KVĚTINOVÉ OSTROVY – STUDNA POZNÁNÍ

Ve středu 1. listopadu jsme se namaskovali do našich 
halloweenských kostýmů a nachystali si svá stanoviště. 

U šéfkuchařky ježibaby děti se zavázanýma očima hádaly, ja-
kou dobrůtku mají v puse. Na stanovišti Hod sovím pařátem se 
trefovaly do halloweenské obruče usušeným pařátkem, u pirátů 
nosily oční bulvu na lžičce a překonávaly překážkovou dráhu, 
u upírů si vyrobily vlastní krvavý otisk a u zombíků si zašmátraly 
ve sklenicích a hledaly v nich sladkou odměnu za svou statečnost.

Nakonec děti zvládly všechny úkoly splnit a na každém stano-
višti za svou šikovnost dostaly obrázek do svých hracích karet.

Jejich nadšení pro nás bylo odměnou za vynaloženou práci. Už 
teď se těšíme na další akci, kterou pro děti na I. stupni připravíme. 

Barbora Broklová, VIII. D

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

hradnicí osázeli ostrovy novými květinami, které jsme za-
sypali kamínky. 

Vzali jsme do rukou pilky, vrtačku, nůžky a z kořenů 
dřevin z původních „bazénů“, z větví a šišek jsme vytvoři-
li skromné útočiště pro bezobratlé živočichy. Hmyzí hotel 
jsme umístili pod borovici do atria.

Už se těšíme na jaro, až naše květinové ostrovy rozkve-
tou. Velký dík patří všem, kteří s projektem pomáhali.

Mgr. Michaela Škrabalová



SUPER VÝKON MIRKA
BĚHÁVKY Z VIII. D

Ve středu 18. října se již tradičně na  ZŠ Staré Město uskutečnil 
Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. V ní soutěží žáci osmých 
a devátých tříd a žáci osmiletých gymnázií. Tentokrát na škole 
zvítězil Mirek Běhávka z 8. D s 93 body. Jaké bylo však naše pře-
kvapení, když jsme zpracovali výsledky  celého okresu – Mirek je 
první. Nechal za sebou i žáky devátých tříd a z celkového počtu 
1 311 žáků zvítězil. Patří mu velká gratulace. 

Mgr. Jitka Kardosová

VÝJEZD
ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
20. října, to bylo datum, na které se všichni parlamenťáci ze 

ZŠ Staré Město těšili již od prázdnin. Byl to totiž den, kdy se naše 
cesta neubírala do dveří školy, ale do hotelu Háj v Nové Lhotě.

Ráno jsme se sešli před školou a se školním zvoněním ozna-
mujícím začátek vyučování jsme již nasedali do autobusu. Cesta 
nám rychle uběhla a brzy jsme si přebírali klíčky od svých poko-
jů, které byly následující dva dny naším domovem.

Po vybalení jsme mohli začít pracovat už jako úplně kompletní 
parlament. Na začátku ale nesměly chybět seznamovací hry. Pak 
už na nás čekala skutečně velká spousta práce. Začali jsme shr-
nutím akcí z minulého roku, poučili jsme se z případných chyb 
a naplánovali jsme akce na tento školní rok. Poté nás čekal za-
sloužený oběd a odpočinek na pokojích. Polední klid utekl jako 
voda a my jsme započali druhý pracovní blok.

Nesmělo chybět slavnostní přijetí nových posil ze šestek a také 
doplňujících členů ostatních ročníků. Pak jsme se rozdělili na dvě 
části, jedna se věnovala blízké akci „Halloweenské odpoledne“ 
ve školní družině, druhá se vypořádávala s úkolem zpracovat vi-
deo do projektu, v němž jsme zapojeni.

Samozřejmě jsme nezapomněli vyběhnout na čerstvý vzduch. 
Novou sílu jsme načerpali na procházce po tamějších kop-
cích a při minigolfu. Vrátit se zpět do hotelu nás už donutil jen 
hlad. Po večeři následovaly poslední pracovní povinnosti a pak 
hry, u kterých jsme se nasmáli a vybili poslední zbylou energii. 
Nezbývalo než zalehnout a načerpat potřebnou dávku energie 
na druhý den. 

Ráno jsme odstartovali snídaní a třetím pracovním blokem 
– zvolením samosprávy. Velkým zpestřením byla nečekaná ná-
vštěva našich bývalých parlamenťáků, kteří obětovali sobotu 
strávením času s námi. Pokračovaly práce na videu i přípravy 
halloweenské akce pro děti z družiny. Po obědě přišla řada na ba-
lení a cesta domů za odpočinkem.

Těšíme se na příští rok!
Barbora Broklová, VIII. D
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STAROMĚSTŠTÍ ŽÁCI
POMÁHAJÍ I ZOO ZLÍN LEŠNÁ
Každým rokem se s nadšením vracejí osmáci ZŠ Staré Město  

ze ZOO Zlín Lešná, kde absolvují přírodovědné programy. Proto 
jsme se rozhodli zoologickou zahradu finančně podporovat for-
mou sponzorství zvířat.

Druhým rokem náš ekotým sponzoruje pandu červenou, kte-
rou si vybral také za svého maskota. Její druh je ohrožen v dů-
sledku ztráty teritoria, protože lidé v Číně stále rozšiřují své úze-
mí – asi 10 000 pand zemře v důsledku odlesňování. Jsou často 
zabíjeny i pro kožešinu. Pandy nemají žádnou přirozenou obranu 
proti dravcům, proto se stávají jejich častou kořistí. Na podporu 
náročného chovu pand odesílá ekotým finanční částku utrženou 
ze sběru plastových víček a hliníku.

Chtěli jsme však pomoci více, proto jsme navrhli podporovat 
ještě jedno zvířátko. Ale které? V loňském školním roce jsme tedy 
uspořádali anketu: „Vyber si své zvířátko“. 

Tuto anketu vyhrál klokan rudokrký.
Klokani jsou typickými zástupci řádu vačnatců. Patří ke střed-

ně velkým klokanům. Má velmi hustou srst a jméno dostal podle 
jejího narudlého zbarvení na krku a na plecích. V současnos-
ti nejsou zavedena žádná ochranná opatření. Klokan rudokrký 
navzdory lovu a ničení životního prostředí zatím není jako druh 
ohrožen. Na jeho podporu jsme zaslali 8 000 Kč ze sběru papíru.

Těší nás, že jsme uvedeni na tabuli sponzorů v areálu zoo, 
na internetových stránkách a ve výroční zprávě ZOO Lešná. Už 
se nemůžeme dočkat, až naše svěřence uvidíme.

Mgr. Renata Mikulíková



so 25.11. hospoda Na Rudém hraje 
SORY reservace tel. 572 54 11 92
so 16.12. restaurant Dobré Časy 
Bálešáci  reservace 572 54 11 90

Zimní pohádka

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne 3. 2. 2018 v po-
řadí již 50. tradiční ples “Zimní pohádka“, který se koná ve všech sálech 
Společensko-kulturního centra od 20.00 hod. K tanci a poslechu bude 
hrát dechová hudba Staroměstská kapela, hudební skupina Trinom 
a CM Bálešáci. Občerstvení a bohaté tzv. „Hasičské štěstí“ zajištěno. 
Předprodej vstupenek s místenkou dne 22. 1. 2018 a dne 29. 1. 2018 
v hasičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) 
od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči 

Uzávěrka dalšího čísla
Staroměstských novin bude 4.12.2017.

Příští noviny vyjdou 20.12.2017.

Dny, týdny, měsíce, léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 15. 12. 2017 uplynul rok, co nás opustil man-
žel, tatínek a dědeček Jiří Chrástek. S láskou a bo-
lestí v srdci vzpomínají manželka a dcera Michaela 
s rodinou, syn Antonín a ostatní příbuzní.

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

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

Čtvrtek 14. prosince
ZAPÁLENI PRO VĚDU
Vědecká show základních škol Zlínského kraje
Začátek 16.30 hodin, vstupné dobrovolné

Sobota 16. prosince
REFLEXY ORIGINAL + GONG
Začátek 20.00 hod.

Neděle 17. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Začátek 14.30 hod.

Neděle 17. prosince
NORMÁLNÍ DEBIL
Robert Bellan, Divadlo Pecka
Začátek 19.00 hod., vstupné 250,- Kč
Předprodej vstupenek v IC Staré Město

Pondělí 18. prosince
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Pořádá SVČ Klubko
Začátek 16.30 hod., vstupné dobrovolné

Úterý 19. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Úterý 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Hraje CM Bálešáci
Začátek 20.00 hod.

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

Sobota 2. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

Neděle 3. prosince
VÁNOČNÍ JARMARK
Začátek 9.00 hod., náměstí Velké Moravy

Středa 6. prosince
ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Cestovatelská přednáška Patrika Kotrby
Začátek 18.00 hod., Jezuitský sklep

Neděle 31. prosince
SILVESTR
Hraje CM Ohnica a Mrs. Friend
Rezervace místenek na tel. 739 604 119
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
PŘEJE REDAKCE

STAROMĚSTSKÝCH NOVIN.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠE VE  STARÉM MĚSTĚ
 

VÍTE CO JE SLADINKA ? TO JE VLASTNĚ PRVNÍ VÝSTUP PŘI VAŘENÍ PIVA.

 HORKÁ SLADKÁ ŠŤÁVA. A MY Z TOHO NA NÁMĚSTÍ 2 .12 .2017 VYTVOŘÍME „DOSPĚLÝ“ LAHODNÝ 

NÁPOJ PŘIDÁNÍM TUZEMÁKU. SLADINKA SE DÁ NAKOUPIT JEN V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ, 

TAK NEVÁHEJTE. TO BUDE KROMĚ KLASICKÉHO SVAŘÁKU NAVAŘENO PRO RODIČE. 

PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVEN DĚTSKÝ PUNČ A PALAČINKY 

S ČOKOLÁDOVOU NEBO JAHODOVOU NÁPLNÍ. 

TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV FIRMY POTRAVINY HRÁČKOVÁ



BOXERSKÝ TURNAJ



ZAHÁJENÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY BONSAJÍ


