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letos Petr Trňák, a pro stárku Marii Chla-
chulovou. 

Mužská část chasy šla podle tradi-
ce pro stárka, ženská část se odebrala 
k domu stárky, která pro stárka připra-
vila ozdobené právo a na hlavu mu nasa-
dila beranici. Společně pak vyrazil celý, 
více než sto padesáti členný, průvod před 
radnici požádat o povolení hodů starostu 
města, Josefa Bazalu. Ten povolení, jak je 
již zvykem, vydal pod podmínkou splně-
ní osmi bodů. Stárce předal právo povo-
lení hodů, a ty tak mohly oficiálně začít. 
Nechybělo ani tradiční fotografování 
všech krojovaných účastníků, tak i dvojic 
stárků na radnici.

Tím ale letošní hody pouze začaly. 
Večer se v divadelním sále Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě ko-
nala hodová zábava, kterou nejzdatnější 
jedinci protáhli až do časných ranních 

hodin, což ale nebyla překážka tomu, aby ráno byla většina 
chasy přítomna na hodové mši, kterou sloužil olomoucký arci-
biskup Jan Graubner. 

Ihned po mši vyrazili krojovaní 
milovníci folklóru, kteří jsou beze-
sporu hlavní udržovatelé místních 
tradic, na obchůzku městem. Ta se 
protáhla až do odpoledních hodin, 
kdy bylo na náměstí Velké Mora-
vy připraveno hodové odpoledne. 
Po jeho skončení sundal stárek prá-
vo, které bylo pověšeno celou dobu 
konání programu nad pódiem, 
na znamení, že letošní hody skon-
čily. Z pódia ještě starosta města 
Josef Bazala poděkoval rodičům 
stárka a stárky za organizaci a ve-
likou dávku pomoci a pochopení, 
bez nichž by nebylo možné hody 
zorganizovat.

Text a foto: Aleš Korvas

Letošní Michalské hody s právem ve Starém Městě, nad kte-
rými letos převzal záštitu ministr zemědělství České republi-
ky, pan Marian Jurečka, vyšly jako na objednávku. Počasí bylo 
k milovníkům folklóru příznivé už od soboty, kdy staroměst-
ská chasa vyšla z náměstí Velké Moravy pro stárka, kterým byl 

MICHALSKÉ HODY S PRÁVEM SE VYDAŘILY
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Přesně půl milionu korun. Tolik rozdělilo město Staré Měs-
to místním spolkům v rámci druhého kola dotačních programů, 
které každoročně vyhlašuje. Zástupci 24 spolků, které splnily 
podmínky a vyplnily v požadovaném termínu žádost o dotace, 
převzali smlouvy s částkou ve středu 11. 10. 2017 v obřadní síni 
radnice. Jednotlivé částky jim přiznala rada města a následně 
schválilo i zastupitelstvo města. „Letos, stejně jako v předešlých 

MĚSTO ROZDĚLILO SPOLKŮM DOTACE
letech, jsme se snažili vyhovět všem žádos-
tem o příspěvek. Mám radost, že i letos se 
dostalo na každou z žádostí,“ řekl starosta 
Josef Bazala.

Dotace dostávají zdejší spolky ve dvou 
vlnách. První část obdrží na jaře. Ta je ur-
čena především na podporu činnosti jako 
takové. Druhé, podzimní kolo dotací, je 
naopak podle místostarosty města urče-
na hlavně na podporu jednotlivých akcí. 
„V tomto kole dotací jde o příspěvek našim 
spolkům na podporu jimi organizovaných 
akcí pro veřejnost. Jedná se o různé dětské 
dny nebo jakékoliv akce, kde jejich činnost 
může vidět veřejnost,“ doplnil Martin Zá-
branský.

Symbolické šeky předali zástupcům 
spolků staroměstští radní, Jaroslav Pelka, 
Kamil Psotka a Radoslav Malina v čele 
se starostou Josefem Bazalou a místosta-
rostou Martinem Zábranským ve středu 

11. 10. 2017 v obřadní síni radnice ihned po skončení pravidel-
ného zasedání rady města.

Celkově v obou kolech rozdělí každoročně město Staré Město 
mezi spolky dotace ve výši 2,3 milionů korun.

Text a foto: Aleš Korvas



tošních oslavách folklóru na náměstí Velké Moravy, zároveň asi 
posledním veřejným vystoupením.  „Dospěli jsme do věku, kdy 
je vhodnější se již na mladé tanečníky dívat a pozorovat než něco 
předvádět na veřejnosti. Říkali jsme si, že příští oslavy sedmdesáti 
let vynecháme a pak se uvidí.  Určitě se budeme scházet dál a po-
řádat soukromé akce jako je například vaření ovarů a podobně. 
Taková činnost nám určitě bude vyhovovat,“ řekl Josef Bazala, 
který je rovněž členem a jedním z vystupujících Doliňáků.

Pro diváky byly připravené ochutnávky místních regionálních 
potravin, nebo mohli návštěvníci uhasit žízeň i hlad ve stánku 
Marie Hráčkovéčkové.

Text a foto: Aleš Korvas

Dne 18. 9. 2017 proběhlo ve Starém Městě v Jezuitském sklepě 
vyhlášení výsledků 11. ročníku  soutěže “O keramickou popel-
nici 2017“. Tuto soutěž vyhlašuje Zlínský kraj s podporou firem 
pracujících v oblasti nakládání s odpady EKO-KOM, Asekol 
a ELEKTROWIN. 

Město Staré Město se v soutěži již tradičně umísťuje na před-
ních místech a nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy vyhrálo 
v soutěži o množství sesbíraného elektroodpadu na jednoho oby-
vatele a ve sběru vytříděných odpadů skončilo čtvrté. 

Uvedené výsledky jasně dokladují, že vytvořené postupy na-

Staroměstský folklór slaví letos již šedesát let. V neděli 1. října 
se v rámci hodových oslav uskutečnilo na náměstí Velké Moravy 
připomenutí a oslava právě tohoto kulatého výročí. Na pódiu se 
divákům s pásmem dvaceti vystoupení představili jak jednotliv-
ci, tak i soubory, které ve Starém Městě v současné době působí. 
Nechyběly dětské Dolinečky, dospělá Dolina, Cimbálová muzika 
Bálešáci, Staroměstští mládenci, ale ani mnoho dalších folklór-
ních uskupení, která se ve Starém Městě momentálně scházejí 
a trénují. Každé vystoupení odměnili diváci potleskem, který si 
všichni účinkující bezesporu zasloužili.

Jedním z účinkujících byli také Doliňáci, což jsou bývalí čle-
nové dospělého souboru Dolina. Pro ty bylo vystoupení na le-
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O KERAMICKOU POPELNICI 2017

60 LET FOLKLÓRU VE STARÉM MĚSTĚ

kládání s odpady jsou efektivní, funkční, stejně jako spoluprá-
ce s firmami zajišťujícími třídění a zpracování odpadů. Cílem 
města Staré Město je perfektní a zároveň ekonomické třídění 
odpadů tak, aby byly následně recyklovatelné, a tím pádem jich 
na skládkách končilo co možná nejméně. Od 1. 1. 2024 v souladu 
s platnou legislativou již nebude možné odpady ukládat na říze-
né skládky. Uvedených výsledků by nebylo možné dosáhnout bez 
aktivního přístupu staroměstských občanů, za což jim patří velké 
poděkování.

Text: MU Stare Mesto, foto: Ales Korvas
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Další z pořadů cestovatele Jiřího 
Kráčalíka vidělo ve středu 20. září v pro-
storách Jezuitského sklepa na pět desítek 
návštěvníků. Ten příchozím představil 
svůj dokumentární film o tichomoř-
ském ostrovním státu. Během celého 
komponovaného programu, který trval 
přibližně jeden a půl hodiny, provázel 
mluveným slovem a výkladem o jednot-
livých částech Srí lanky. 

Návštěvníci nebyli ani tentokrát 
ochuzeni o zajímavou diskuzi, při které 
Jiří Kráčalík odpovídal na dotazy divá-
ků. 

Text a foto: Aleš Korvas

V první den prodeje pozemků, kdy se 
pomocí obálkové metody prodávaly zá-
jemcům pozemky na stavbu rodinných 
domů v areálu dřívějšího Školního hos-

JIŘÍ KRÁČALÍK PŘEDSTAVIL V JEZUITSKÉM SKLEPĚ SRÍ LANKU

O POZEMKY BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
JE ZÁJEM

podářství, se poda-
řilo prodat více než 
60% všech pozemků 
určených k prodeji 
v první etapě.

Ve středu 13. 9. 
2017 se ve velkém 
zasedacím sále sta-
roměstské radnice 
sešlo dvanáct zá-
jemců, kteří složili 
požadovanou třice-
ti tisícovou zálohu 
na koupi pozemku. 
Z 18 parcel, urče-
ných k prodeji se 
jich nakonec poda-
řilo prodat jedenáct, 

z toho 7 pozemků určených  pro výstavbu 
řadových domů a 4 pozemky pro samo-
statně stojící rodinné domy. „Se zájmem 

i množstvím prodaných pozemků jsme 
spokojeni. Osobně jsem nečekal, že se po-
daří víc prodat,“ uvedl starosta Josef Ba-
zala a doplnil, že další možnost na koupi 
zbývajících parcel budou mít zájemci již 
začátkem příštího roku. Právě na toto ob-
dobí se připravuje druhé kolo veřejného 
prodeje pozemků. To bude opět realizová-
no veřejnou obálkovou metodou, při níž 
zájemci vloží do obálky svoji nabídku a ta 
je rovnou před všemi přítomnými otevře-
na a zveřejněna. Parcelu získává ten, kdo 
nabídne nejvyšší kupní cenu.

Město v minulosti do demolice budov 
školního hospodářství a výstavby inženýr-
ských sítí pro rodinné domy investovalo 
částku cca 20 milionů korun. Prodejem 
pozemků v prvním kole se tak část měst-
ských investic vrátí ve výši 12,5 milionů 
korun. 

Text a foto: Aleš Korvas
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 Jen těžce představitelnou tragédií skon-
čilo odpoledne státního svátku Dne české 
státnosti. Rukou otce skončil dětský život 
tříleté holčičky v bytovém domě v uli-
ci Michalská. Její o dva roky starší bratr 
měl štěstí, že se mu před otcem, který byl 
údajně pod vlivem drog, podařilo uprch-
nout. „Krajští zlínští kriminalisté zahájili 
ve čtvrtek odpoledne úkony trestního ří-

Stavební práce byly dokončeny na nově budova-
ném Areálu pohybových aktivit za druhým stupněm 
staroměstské základní školy. Na dřívějším antukovém 
hřišti bylo vybudováno veřejně přístupné víceúčelové 
sportoviště pro malou kopanou, tenis, florbal, volejbal 
a streetbal včetně sportovního vybavení. Hřiště o roz-
měrech 44 x 22 m je kryto umělým vodopropustným 
tartanem tl. 10 mm. Sportovci ho budou moci využívat 
během celého roku. „Podle harmonogramu prací by se 
mělo hřiště podařit dobudovat během října a veřejnosti 
sloužit od listopadu 2017, na kdy se předpokládá kolau-
dace,“ informoval starosta Josef Bazala.

Nového venkovního sportovního areálu se dočkají 
také děti z Mateřské školy Rastislavova ve Starém Měs-
tě. Stavební firmy tam dokončují úpravu atria, které se 
nachází mezi budovami MŠ a nové ZUŠ. Cílem je pro-
měna zahrady na „učebnu a hernu“, která se stane sou-
částí MŠ. Úprava zahrady MŠ je rozdělena na dvě části 
- A (atrium) a B (zahrada).  Zpevněná plocha bude tvo-
řena pryžovým nátěrem s vyznačeným dopravním hři-
štěm, jehož součástí je i kruhové vyvýšené pódium pro 
představení dětí MŠ nebo vedlejší ZUŠ nebo bude plo-
cha sloužit jako venkovní učebna a místo pro odpolední 
svačinky.  Celkové náklady na úpravu části A – atria je 
961 510 Kč s DPH, sdělil starosta Josef Bazala. 

Text a foto: Aleš Korvas

RODINNÁ TRAGÉDIE VE STARÉM MĚSTĚ
SKONČILA SMRTÍ MALÉ HOLČIČKY

NOVÝ AREÁL POHYBOVÝCH AKTIVIT

zení pro podezření 
ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu 
vraždy a pokusu 
vraždy. Podezřelým 
je osmadvacetile-
tý muž, který měl 
v bytě ve Starém 
Městě nožem na-
padnout své dvě ne-
zletilé děti, přičemž 
jedno dítě usmrtil 
a druhé skončilo 
se zraněním v péči 
lékařů,“ uvedla po-
licejní mluvčí Zlín-
ského kraje Lenka 

Javorková, která potvrdila, že přeživší 
chlapec je mimo ohrožení života. 

Muž si zřejmě závažnost svého činu 
uvědomil a bezprostředně se pokusil o se-
bevraždu, podle dostupných informací 
otrávením. Jejímu dokonání zabránil jen 
rychlý zásah zdravotníků.

„Podezřelého muže transportoval 

po incidentu vrtulník do nemocnice na lé-
kařské vyšetření, v současné době je v péči 
lékařů a není schopen účasti na úkonech 
trestního řízení,“ uvedla Lenka Javorková. 

To, že podobně hrůzný čin Staré Měs-
to nepamatuje, potvrzuje i starosta města 
Josef Bazala. 

„To, co se stalo, je neuvěřitelná tragédie, 
při níž bylo zničeno během chvíle mnoho 
lidských životů. Nepamatuji si, že by se 
něco podobného ve Starém Městě někdy 
událo, škoda že u toho nezůstalo. Lokalita, 
ve které k celé události došlo, je velmi klid-
ná a nikdy nevyžadovala ani zvýšenou pří-
tomnost strážníků městské policie,“ uvedl 
Josef Bazala.

Kvůli probíhajícímu vyšetřování není 
možné uvést v současné době ani motiv 
ani okolnosti napadení.

V případě prokázání trestného činu 
před soudem hrozí muži trest odnětí svo-
body na patnáct až dvacet let, případně 
výjimečný trest na doživotí.

Text a foto: Aleš Korvas
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U S N E S E N Í
 z 18. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 27.09.2017 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za uply-
nulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31.08.2017.

II. schválilo

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 4/2017:
  - zvýšení příjmů ze 134 753 tis. Kč na 138 201 
tis. Kč
  - zvýšení výdajů ze 172 495 tis. Kč na  174 368 
tis. Kč
  - změnu financování ze  37 742 tis. Kč na 36 167 
tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

K bodu 5)

5.1  převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2413 zahrada o výměře cca 850  m2, v lo-
kalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště,  spolku TC Staré Město, 
z. s., Staré Město, Salašská 2182, IČ 22723153, za  
cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření sportovní-
ho areálu.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.2 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 248 m2, části 
pozemku p. č. 7310 ostat. plocha o výměře 38 
m2 a části pozemku p. č. 7314 ostat. plocha o vý-
měře 87 m2 (stavební pozemek č. 1 o celkové 
výměře 373 m2), vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, do vlastnictví ***, za cenu 1.770 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby 
rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.3 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 152 m2, části 
pozemku p. č. 7310 ostat. plocha o výměře 170 
m2 a části pozemku p. č. 7314 ostat. plocha o vý-
měře 51 m2 (stavební pozemek č. 2 o celkové 
výměře 373 m2), vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, do vlastnictví ***, za cenu 1.883 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby 
rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.4 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 432 m2 (sta-
vební pozemek č. 7 o výměře 432 m2) v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 

Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví ***, 
za cenu 1.999 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.5 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 433 m2 (sta-
vební pozemek č. 8 o výměře 433 m2) v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví ***, 
za cenu 2.050 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.6 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 433 m2 (sta-
vební pozemek č. 9 o výměře 433 m2) v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví ***, 
za cenu 1.790 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem výstavby rodinného domu.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.7 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 433 m2 (sta-
vební pozemek č. 10 o výměře 433 m2) v lokali-
tě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, do vlastnictví ***, 
za cenu 1.722 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.8 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 371 m2 
a části pozemku p. č. 7312 ostat. plocha o vý-
měře 59 m2 (stavební pozemek č. 12 o celkové 
výměře 430 m2), vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, do vlastnictví ***, za cenu 1.980 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby 
rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.9 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. st. 1638 zast. plocha/zbořeniště o výměře 
7 m2, části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha 
o výměře 659 m2 a části pozemku p. č. 7318 
ostat. plocha o výměře 28 m2  (stavební poze-
mek č. 14 o celkové výměře 694 m2 ) vše v lo-
kalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště, do vlastnic-
tví ***, za cenu 2.385 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.10 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 374 m2, části 
pozemku p. č. 7315 ostat. plocha o výměře 76 
m2 a části pozemku p. č. 7318 ostat. plocha o vý-
měře 313 m2 (stavební pozemek č. 15 o celkové 

výměře 763 m2), vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, do vlastnictví ***, za cenu 2.501 Kč/
m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstavby 
rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.11 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 619 m2 a čás-
ti pozemku p. č. 7316 o výměře 72 m2 (stavební 
pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště, do vlast-
nictví ***, za cenu 2.385 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.12 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 514 m2, části 
pozemku p. č. 7310 ostat. plocha o výměře 4 m2 
a části pozemku p. č. 7316 o výměře 322 m2 
(stavební pozemek č. 17 o celkové výměře 840 
m2), vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
do vlastnictví ***, za cenu 2.200 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem výstavby rodinné-
ho domu.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.13 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6165/248 orná půda o výměře 2.979 m2 
a pozemku p. č. 6050/6 ostat. plocha o výměře 
295 m2, vše v lokalitě Horní Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od ***, 
za cenu 22 Kč/m2.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.14 převod majetku – výkup pozemků 
p. č. 6018/356 orná půda o výměře 613 m2 
p. č. 6018/357 orná půda o výměře 606 m2 
p. č. 6112/430 orná půda o výměře 899 m2 
p. č. 6112/431 orná půda o výměře 869 m2 
p. č. 6112/432 orná půda o výměře 802 m2 
v lokalitě Olší a Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od ***, za cenu 
22 Kč/m2.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.15 převod majetku – výkup části pozemku 
p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře cca 1 m2, části pozemku p. č. 610/26  
ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca 
20 m2, pozemku p. č. 610/32 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 610/53 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1 m2, vše 
v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od společnosti 
REC Group s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372, 
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IČ 25548034, za cenu 250 Kč/m2, za účelem 
plánované stavby „CYKLISTICKÁ STEZKA 
NA ULICI KOSTELANSKÉ VE STARÉM 
MĚSTĚ“.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

K bodu 6) 
6.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 těm-
to spolkům a organizacím:
A.1       Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2017
  JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                
45.000 Kč
  zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

  Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721  10.000 Kč
   zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Staré Město, IČ 62833081 30.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru

  Volejbalový sportovní klub 
  Staré Město, z.s. IČ 48491977 45.000 Kč
  zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814  10.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408   
10.000 Kč
  zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 

  Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001   
45.000 Kč
  zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844    40.000 Kč
  zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových 
sportů  z.s., 5.000 Kč
IČ 22770461
  zastoupen Mgr. Michalem Brázdilem, předse-
dou klubu

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2017

  Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace   Staré Město, IČ 71213953       
15.000 Kč
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní

Klub přátel vína,  z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou 

spolku

Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475    
65.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spol-
ku

Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 15.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předse-
dou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121  17.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366  40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní

Obecně prospěšná společnost Střední odborné 
školy a  15.000 Kč
Gymnázia Staré Město, o.p.s., IČ 25557998
zastoupena Mgr. Radkem Tymlem, ředitelem 
společnosti

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396     10.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153       5.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem

Gombík z.s., IČ 05220190        5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou 

  Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541      5.000 Kč
  zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2017
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378    
20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571     15.000 Kč
zastoupena Petrou Poláškovou, předsedkyní

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

6.2 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu města Staré Město  v in-
dividuální dotaci v roce 2017 žadateli:

B) Individuální dotace
Josef Valuch, IČ: 11522348        5.000 Kč
  se sídlem Ostrožská Nová Ves – Chylice, Cha-
loupky 267 
  účel: pronájem prostor a propagace akce „To 
nejlepší nakonec“ – výstava   bonsají, odborná 

a společenská akce.        

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

K bodu 7) v souladu se Zásadami Z 01/2012 
příspěvek za účelem podpory individuální by-
tové výstavby ve výši 100.000 Kč paní *** na sta-
vební úpravy rodinného domu Staré Město, ***.
[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

III. neschválilo

5.16 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2520/19 orná půda o výměře 330 m2 v lo-
kalitě ulice Velehradská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, do vlast-
nictví ***, za účelem rozšíření zahrady.

[Výsledek hlasování: pro 0, proti 16, zdržel se 0]

5.17 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6046/529 ostatní plocha/manipulační plo-
cha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice Velehrad-
ská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, do vlastnictví ***, za účelem 
stavby komunikace a parkoviště.
[Výsledek hlasování: pro 0, proti 16, zdržel se 0]

5.18 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 241/16 zahrada o výměře 1.218 m2, v lo-
kalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, do vlastnictví ***, za účelem 
zahrady.
[Výsledek hlasování: pro 0, proti 16, zdržel se 0]

IV. zrušilo

5.19 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6044/567 orná půda o výměře 449 m2, v lo-
kalitě  Špílov (mezi areálem Doliny a obchvatem 
I/55) Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, do vlastnictví ***, za cenu 600 
Kč/m2, za účelem stavby montované haly pro 
komerční účely, který byl schválen na 22. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město dne 
31.03.2014  pod bodem II./7.2., z důvodu ne-
realizace záměru stavby a neuzavření kupní 
smlouvy. 

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

5.20 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6008/194 orná půda o výměře 1.176 m2 
od vlastníka ***, který byl schválen na 16. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město dne 
28.06.2017  pod bodem II./11.5., z důvodu od-
stoupení vlastníka *** od záměru prodeje a ne-
uzavření kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0]

       Josef Bazala          Mgr. Martin Zábranský
          starosta                 místostarosta
                              Ing. Josef Trňák
                    předseda návrhové komise



U S N E S E N Í
z 57. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.08.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 61,72 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní MUDr. Daně Tupé, 
praktická zubní lékařka, bytem Uherské Hra-
diště, U Stadionu 648, IČ 484892221, dohodou 
k 31.08.2017, ze zdravotních důvodů.

záměr na pronájem nebytových prostor včetně 
podílu na společných prostorách o celkové vý-
měře 61,72 m2 na zdravotním středisku ve Sta-
rém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.2 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 65,22 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.3 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na  společných prostorách o  cel-
kové výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za  Mlýnem 2048, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 ukončení pronájmu nebytových prostor 
o výměře 17 m2 v bytovém domě č. p. 14, nám. 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu RNDr. Karlu Šuranskému, Staré 
Město, Sochorcova 940, IČ 12418421, dohodou 
k 15.08.2017.

1.5 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 263/1 ostat. plocha o výměře 5 m2 v lo-
kalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu ***, dohodou 
k 31.12.2016, z důvodu prodeje bytu v domě 
č. p. 1479 ve Starém Městě.
 
záměr na pronájem části pozemku p. č. 263/1 
ostat. plocha o výměře 5 m2 v lokalitě Finská 
čtvrť u domu č. p. 1479 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění 
přístřešku k uskladnění kol, zahradnického ná-
řadí apod.

1.6 výpůjčku části stavby „Farní kostel Sv. 
Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vyhlídku 
„pod křížem“, rozhlednu „nad zvonicí“ a scho-
dišťovou komunikaci z východu Jezuitského 
sklepa po rozhlednu „nad zvonicí“, které jsou 
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Staré 
Město u Uherského Hradiště, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 8, IČ 46257934, a v nájmu měs-

ta Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884, Sportovnímu a kulturnímu 
centru příspěvkové organizaci, Staré Město, 
Brněnská 1249, IČ 75121824, na dobu určitou 
od 11.09.2017 do 31.08.2036, za účelem provo-
zování vyhlídky pro veřejnost. 

1.13 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, Za Kostelíkem 
1RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č. 6068/1 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
1.14 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
280 85 400, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, Za Kostelíkem 
2RD,Bartoš,smyčka“ na pozemku p. č. 6068/1 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.15 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město na právo umís-
tění plánované stavby „CYKLISTICKÁ STEZ-
KA NA ULICI KOSTELANSKÉ VE STARÉM 
MĚSTĚ“, na části pozemku p. č. 610/20 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře 146 m2, 
v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví paní 
***.

Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění a provozování stavby 
„CYKLISTICKÁ STEZKA NA ULICI KOS-
TELANSKÉ VE STARÉM MĚSTĚ“, jejíž tech-
nické parametry jsou uvedeny a odsouhlaseny 
v projektové dokumentaci, veřejný přístup osob 
a cyklistů, jakož i vjezd a odjezd motorových vo-
zidel a mechanizmů za účelem provádění čiště-
ní, údržby a oprav cyklistické stezky, za podmí-
nek stanovených ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene a v mezích a hranicích vypracovaného 
geometrického plánu, a to po celou dobu funkč-
ního užívání cyklistické stezky. 
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady ve výši 10.000,- Kč. 
K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši. 

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Zpevněné plochy a ČS kanalizace u MŠ a ZUŠ 

Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci, změny ceny díla a posunutí ter-
mínu dokončení díla.

2.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sta-
vební úpravy zdravotního střediska č. p. 1857 
ve Starém Městě“ z důvodu změn oproti projek-
tové dokumentaci a změny ceny díla.

5.1 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších  předpisů, darovací smlou-
vu č. SML/091/2017 uzavřenou mezi městem 
Staré Město,  náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 00567884 a Klubem kultury Uher-
ské Hradiště, Hradební 1198, Uherské Hradiš-
tě, PSČ 686 01, IČ: 00092100, na základě které 
bude městem Staré Město poskytnut finanční 
dar ve výši 1.000 Kč za účelem konání slavností 
bratrství Čechů a Slováků. 

5.2 na základě žádosti Bc. Romana Janíka, 
ředitele příspěvkové organizace Sportovní 
a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 03 
Staré Město, IČ: 75121824, přesun finančních 
prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu ve výši 40 tis. Kč, které budou použity 
na nákup chladící vitríny na víno do Jezuitské-
ho sklepa.

5.3 odměny členům komisí a výborů za jejich 
činnost v roce 2017 formou občerstvení dle zá-
pisu.

II. neschválila

1.7 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 6046/529 ostatní plocha/manipu-
lační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem stavby 
komunikace a parkoviště.

1.8 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 6046/529 ostatní plocha/manipu-
lační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem stavby 
komunikace a parkoviště.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2413 zahrada o výměře cca 850 m2, 
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, spolku TC Staré Město, 
z.s., Staré Město, Salašská 2182, IČ 22723153, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření spor-
tovního areálu.

1.10 schválit převod majetku – výkup po-
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zemku p. č. 6165/248 orná půda o výměře 2.979 
m2 v lokalitě Horní Špílov ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemku pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 

1.11 schválit převod majetku – výkup části 
pozemku p. č. 4508/25 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře cca 1 m2, části pozemku 
p. č. 610/26  ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře cca 20 m2, pozemku p. č. 610/32 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 9 m2 a pozemku 
p. č. 610/53 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
1 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společ-
nosti REC Group s. r. o., Staré Město, Brněnská 
1372, IČ 25548034, za cenu 250 Kč/m2, za úče-
lem plánované stavby „CYKLISTICKÁ STEZ-
KA NA ULICI KOSTELANSKÉ VE STARÉM 
MĚSTĚ“.

1.12 zrušit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6044/567 orná půda o výměře 449 m2, v lo-
kalitě  Špílov (mezi areálem Doliny a obchvatem 
I/55) Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem stavby montované haly pro komerční 
účely, který byl schválen na 22. zasedání Zastu-
pitelstva města Staré Město dne 31.03.2014  pod 
bodem II./7.2., z důvodu nerealizace záměru 
stavby a neuzavření kupní smlouvy. 

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 2520/19 orná půda o výměře 330 m2 
v lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
***, za účelem rozšíření zahrady.

1.8 schválit převod majetku – převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 6046/529 ostatní plocha/
manipulační plocha o výměře 193 m2 v lokalitě 
ulice Velehradská – zahrady ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, za úče-
lem stavby komunikace a parkoviště.

V. stanovila

1.16 starostu města jmenováním členů komise 
pro výběrové řízení obálkovou metodou na sta-
vební pozemky v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště,  které se uskuteční dne 13.09.2017.

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 § 94a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

6.1 zprávu o činnosti Městské knihovny Staré 
Město za I. pololetí roku 2017.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 61,72 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 65,22 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.
T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 62,03 m2 v dětském zdravot-
ním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 

2048, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 263/1 ostat. plocha o výměře 5 m2 
v lokalitě Finská čtvrť u domu č. p. 1479 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění přístřešku k uskladnění kol, 
zahradnického nářadí apod., na úředních des-
kách.
T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
257 33 591, na právo umístění stavby „St. Město, 
Za Kostelíkem 1RD,Bartoš,smyčka“ na pozem-
ku p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
T: ihned

1.14 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
257 33 591, na právo umístění stavby „St. Město, 
Za Kostelíkem 2RD,Bartoš,smyčka“ na pozem-
ku p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
T: ihned

       Josef Bazala          Mgr. Martin Zábranský
          starosta                 místostarosta

U S N E S E N Í
z 60. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.09.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 59,48 m2, ve zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Adéle Ilen-
číkové, DiS, bytem Uherské Hradiště-Míko-
vice, Partyzánská 280, IČ 03571572, dohodou 
k 30.09.2017.

pronájem nebytových prostor včetně podí-

lu na společných prostorách o celkové výmě-
ře 58,13 m2 v dětském zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 2048, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Adéle Ilenčí-
kové, DiS, bytem Uherské Hradiště-Míkovice, 
Partyzánská 280, IČ 03571572, od 01.10.2017 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři mě-
síce a nájemné ve výši 45.752 Kč/rok (1.115 Kč/
m2/rok/ordinace, 959 Kč/m2/rok/komora, šat-
na, úklid, kuchyňka a 564 Kč/m2/rok/čekárna, 
zádveří, spol. prostory, WC) s inflační doložkou, 
za účelem provozování ordinace dentální hygi-
eny.

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Stavební úpravy zdravotního střediska 
č. p. 1857 ve Starém Městě“ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci, změny ceny díla 
a posunutí termínu dokončení díla.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky na akci  „Zahrada MŠ 
Křesťanská Staré Město 2. a 3. etapa“.

II. doporučila zastupitelstvu města

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré  



Město v individuální dotaci v roce 2017 ža-
dateli:

 B) Individuální dotace

  Josef Valuch, IČ: 11522348 5.000,-Kč
 se sídlem Ostrožská Nová Ves – Chylice, Cha-
loupky 267 
 účel: pronájem prostor a propagace akce „To 
nejlepší nakonec“ – výstava bonsají,  odborná 
a společenská akce.

5.1 schválit upravené rozpočtové opatření 
č. 4/2017:
-    zvýšení příjmů ze 134 753 tis. Kč na 138 201 
tis. Kč
- zvýšení výdajů ze 172 495 tis. Kč na 174 368 
tis. Kč

- změnu financování ze 37 742 tis. Kč na 36 167 
tis. Kč.

6.1 schválit v souladu se Zásadami Z 01/2012 
příspěvek za účelem podpory individuální  by-
tové výstavby ve výši 100.000 Kč paní *** na sta-
vební úpravy rodinného domu  Staré Město, ***.

III. 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. 5 záko-
na č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, s přijetím  účelově určeného peněžního daru 
ve výši 8.000,- Kč od  nejmenovaného občana ze  
Starého Města. Dar je určen na zajištění hlavní-

ho  předmětu činnosti mateřské školy  (nákup 
pomůcek pro děti).

IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky na akci  „Zahrada 
MŠ Křesťanská Staré Město 2. a 3. etapa“ tyto 
dodavatele: STAVAKTIV  s.r.o., Trávník 2106, 
686 03 Staré Město, TRADIX REALIZACE 
s.r.o., Huštěnovská  2004, 686 03 Staré Město, 
GARD&N, Hradišťská 250, Staré Město.

       Josef Bazala          Mgr. Martin Zábranský
          starosta                 místostarosta

U S N E S E N Í
z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.08.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o výměře 900 m2 v lo-
kalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 30.09.2017.

 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o výměře 900 m2 v lo-
kalitě  Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí 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, Michalská, Hájková, 
úpr. DS“ na pozemku p. č. 3693/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.8 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí 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 vede-
ní NN v délce trasy 489 m a 10x pilířová skříň) 
na pozemcích 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 Měs-
to u Uh. Hradiště.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Za-
hrada MŠ Rastislavova Staré Město – 1.  etapa“ 
z důvodu změny ceny díla a posunutí termínu 
dokončení díla.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce Exteriérové analogové hodiny  v prostoru 
Rozcestí Velké Moravy s dodavatelem PRO-
MONT Uherské Hradiště  s.r.o., Kněžpole 218, 
687 12 Kněžpole, IČ: 27677443 v souladu s ná-
vrhem smlouvy  o dílo ze zadávací dokumenta-
ce.

II. neschválila

1.2 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/355 ostat. plocha o výměře 306 m2, 
před zahradou u rodinného domu v lokalitě 
ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, za účelem roz-
šíření zahrady s možností oplocení lehkým pře-
nosným plotem.  

III. doporučila zastupitelstvu města

1.4 zrušit převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 721/7 orná půda o výměře 145 m2 od vlast-
níka pozemku pana ***, který byl schválen 
na 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Měs-
to dne 28.06.2017  pod bodem II./11.5., z dů-
vodu odstoupení pana *** od záměru prodeje 
a neuzavření kupní smlouvy.

1.5 zrušit převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6008/194 orná půda o výměře 1.176 m2 
od vlastnice pozemku paní ***, který byl schvá-

len na 16. zasedání Zastupitelstva města Staré 
Město dne 28.06.2017  pod bodem II./11.5., 
z důvodu odstoupení paní *** od záměru pro-
deje a neuzavření kupní smlouvy.

1.6 schválit převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6018/356 orná půda o výměře 613 m2 
p. č. 6018/357 orná půda o výměře 606 m2 
p. č. 6112/430 orná půda o výměře 899 m2 
p. č. 6112/431 orná půda o výměře 869 m2 
p. č. 6112/432 orná půda o výměře 802 m2 
v lokalitě Olší a Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemků pana ***, za cenu 22 Kč/m2.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 241/16 zahrada o výměře 1.218 m2, v loka-
litě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, za účelem zahrady.
 
V. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Exteriérové analogové hodiny  v pro-
storu Rozcestí Velké Moravy - veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební  práce. Vybraný 
dodavatel PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., 
Kněžpole 218, 687 12  Kněžpole, IČ: 27677443 
s nabídkovou cenou 362 080 Kč bez DPH, 
438 117 Kč vč.  DPH.

VI. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění  pozdějších 
předpisů, se zpracováním a podáním projekto-
vé žádosti Středisko  volného času Klubko Staré 
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Město, příspěvková organizace, U Školky 1409, 
686 03  Staré Město, okres Uherské Hradiště, ne-
investiční projekt v rámci aktuální výzvy  Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
č. 02_16_032 - Budování kapacit  pro rozvoj škol 
II. 

VII. nesouhlasí

1.3 s dlouhodobým pronájmem pozemku 
p. č. 241/16 zahrada (uzavření smlouvy na dobu 
určitou – 10 až 20 let) a trvá na rozhodnutí z 41. 
zasedání RM dne 18.07.2012, které schválilo 
pronájem pozemku p. č. 241/16 zahrada o vý-
měře 1.218 m2, v lokalitě Čerťák ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v  daném k. ú.  
za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem země-
dělského obhospodařování – zahrady. 

VIII. uložila

1.  Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 240/401 orná půda o výměře 900 m2 
v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na úředních deskách.        T: 
ihned

1.7 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. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Michalská, Hájková, úpr. DS“ na pozemku 
p. č. 3693/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-

kách. T: ihned

1.8 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, Jezuitská, kab. VN a NN - Salašská“, 
(umístění kabelového vedení NN v délce tra-
sy 489 m a 10x pilířová skříň) na pozemcích 
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.   T: ihned

       Josef Bazala          Mgr. Martin Zábranský
          starosta                 místostarosta

U S N E S E N Í
z 59. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.09.2017

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 pronájem části pozemku p. č. 263/1 ostat. 
plocha o výměře 5 m2 v lokalitě Finská čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní ***, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 54,40 Kč/m2 
a rok, za účelem umístění přístřešku k uskladnění 
kol, zahradnického nářadí apod. k bytu v domě 
č. p. 1479, Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště.

1.2 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, za-
stoupené společností E.ON Česká republika, s. 
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Za Kostelíkem 1RD,Bartoš,smyčka“ 
na pozemku p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelové spojky 4ks. 

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.  K úplatě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 

1.3 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, za-
stoupené společností E.ON Česká republika, s. 
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Za Kostelíkem 2RD,Bartoš,smyčka“ 
na pozemku p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelového vedení 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.  K úplatě bude připočtena DPH 
v zákonné výši. 

5.4 vnitřní směrnici č. S 01/2017 o stravování 
zaměstnanců.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 1 o výměře 373 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
1.770 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 

výstavby rodinného domu.

1.5 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 2 o výměře 373 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, panu ***, za cenu 1.883 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem výstav-
by rodinného domu.

1.6 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 7 o výměře 432 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
1.999 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.7 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 8 o výměře 433 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.050 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.8 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 9 o výměře 433 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
1.790 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.9 schválit převod majetku – prodej staveb-
ního pozemku č. 10 o výměře 433 m2 v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, panu *** a paní 
***, za cenu 1.722 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem výstavby rodinného domu.
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1.10 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 12 o výměře 430 m2 v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
1.980 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.11 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 14 o výměře 694 m2 v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.385 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.12 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 15 o výměře 763 m2 v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.501 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.13 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 16 o výměře 691 m2 v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.385 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.14 schválit převod majetku – prodej stavební-
ho pozemku č. 17 o výměře 841 m2 v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 
2.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré  Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 těmto 
spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2017

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597                                     
45.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721   10.000 Kč
 zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 30.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru

Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 45.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu

TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814    10.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, vicepreziden-
tem

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408     
10.000 Kč

zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 

Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001     
45.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 01171844                
40.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou

FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových 
sportů  z.s., 5.000 Kč
IČ 22770461
zastoupen Mgr. Michalem Brázdilem, předsedou 
klubu

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2017

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 15.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní

Klub přátel vína,  z.s., IČ 22813799      15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku

Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430     15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475    
65.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku

Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421    
15.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121   17.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366   40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní

Obecně prospěšná společnost Střední odborné 
školy   15.000 Kč
a Gymnázia Staré Město, o.p.s., IČ 25557998
zastoupena Mgr. Radkem Tymlem, ředitelem 
společnosti

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396      10.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153        5.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem

Gombík z.s., IČ 05220190         5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předsedou 

Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541       5.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2017

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378     20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571      15.000 Kč
zastoupena Petrou Poláškovou, předsedkyní

5.2 schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatře-
ní č. 04/2017:
 - zvýšení příjmů ze 134.753 tis. Kč na 138.151 tis. 
Kč
 - zvýšení výdajů ze 172.495 tis. Kč na 173.911 tis. 
Kč
 - změnu financování ze 37.742 tis. Kč na 35.760 
tis. Kč

III. 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. 5 záko-
na č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů,  s přijetím peněžního daru ve výši 4.209,- Kč 
pro Základní školu, Staré Město, okres  Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ:75022567, 
od obecně prospěšné  společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 
IČ:  24231509, v rámci jejího charitativního pro-
jektu „OBĚDY PRO DĚTI“. Finanční  dar  bude 
použit na úhradu stravného ve školní jídelně pro 
celkem 1 žáka ve školním  roce 2017/2018, a to 
v období  od 14.09.2017 do 29.06.2018.

IV. vyhlásila

5.3 výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z FRB v souladu  s Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení, 
která byla schválena usnesením 3. ZM Staré Měs-
to ze dne 25.02.2015.
Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2018 je stano-
vena od 01.10.2017 do 31.01.2018.

V. neuplatňuje

4.1 podněty k návrhu Zadání Územního plánu 
Uherské Hradiště.

VI. vzala na vědomí

4.2 žádost o vydání společného územního roz-
hodnutí a stavebního povolení dle zápisu.

4.3 žádost o vydání společného územního roz-
hodnutí a stavebního povolení dle zápisu.

5.1 hospodaření města k 31.07.2017.

       Josef Bazala          Mgr. Martin Zábranský
          starosta                 místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ ZA VEŘEJNOU SBÍRKU 
9.-15. 10. 2017

Vážení spoluobčané, děkujeme, že jste svým laskavým skutkem – da-
rem na nový kostel – zaseli další zrno naděje pro budoucnost naší far-
nosti a našeho města.

Pamatujeme na Vás všechny v modlitbě při mši svaté a děkujeme 
za 306 876,- Kč, které se vybraly při říjnové sbírce. 

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ 
Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, se každo-

ročně slaví předposlední říjnovou neděli, tj. v den, který ustanovil v roce 
1926 papež Pius XI. V letošním roce je to tedy již 91 let, co se věřící 
ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně mod-
lí za misie. Z jejich finančních příspěvků do světového fondu solidarity 
jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech 
skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují 
na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejza-
padlejších koutů zeměkoule. 

V minulém roce Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pasto-
rační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kon-
gregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 
milionů USD.

„Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém 
křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních 
hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evan-
gelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému 
úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kně-
ží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém 
rostlo misijní srdce.“ (papež František)

Misie pochází z latinského slova missio - poslání, původně soustavné 
šíření křesťanské víry různými prostředky. Současné misie se snaží co 
nejvíce respektovat místní kulturu, misionáři nezakládají pevné stanice, 
ale hledají místní spolupracovníky. Zároveň se nezaměřují jen na šíření 
víry, ale poskytují pomoc v nouzi, např. v Zambii podporují Misijní ne-
mocnici pro malé děti, do Tanzánie a Papuy-Nové Guiney posílají sirot-
kům prostředky na základní potřeby, v Ugandě financují nákup nádrží 
na vodu, na Filipínách a Srí Lance stravu podvyživených dětí.

Důležitou součástí misijního úsilí se stala podpora překladů Bible 
do stovek jazyků celého světa, kterou zajišťuje Mezinárodní biblická spo-
lečnost.  

POBOŽNOST ZA VŠECHNY ZEMŘELÉ
V sobotu 28. 10. 2017 v kostele svatého Michaela v 18:00 hodin spo-

luobětujeme mši svatou  za všechny zemřelé. Po ní následuje pobožnost 
na hřbitově (s modlitbou za naše drahé a milované zesnulé).

Modlitba za zemřelé: Všemohoucí věčný Bože, Pane živých i mrt-
vých, plný milosrdenství ke všemu svému stvoření, uděl odpuštění a po-
koj všem našim drahým zemřelým, aby Tě mohli navěky chválit a patřit 
na tvou tvář. Amen.

MŠE SVATÁ ZA PADLÉ V I. A II. SVĚ-
TOVÉ VÁLCE A ZA OBĚTI TOTALIT
V neděli 29. 10. 2017 v 7.00 hod. v kostele Svatého Ducha.

BOHOSLUŽBY POUZE V KOSTELE  
SV. DUCHA

Od 9. 11. 2017 budou všechny mše sv. (kromě pohřbů) v novém kos-
tele: Pondělí – 17:00 hodin, úterý – 6:30 hodin, středa – 18:00 hodin, 
čtvrtek – 6:30 hodin, pátek – 17:00 hodin, sobota – 17:00 hodin, neděle: 
7:00 hodin, 10:00 hodin.

SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ  
VÝCHOVY

Farnost Staré Město Vás zve na setkání s P. PhLic. Mgr. Lukášem En-
gelmannem – farářem z Ostravy – Třebovic a psychoterapeutem, které 
se uskuteční dne 18. 11. 2017 od 9:00 hod. na Orlovně ve Starém Městě 
a bude zaměřeno na Specifika mužské a ženské výchovy. Pokračování 
bude v kostele Svatého Ducha od 14:30 osobními rozhovory. Zde bude 
také zakončení mší svatou v 16:00 hodin.

„Mužská a ženská výchova je odlišná a specifická. Pro děti je velice 
prospěšné, když zažijí výchovu celistvou. Setkávám se totiž s předsud-
kem, že výchova je záležitost žen a pro muže je to jen „doplňková čin-
nost“. Avšak výchova otců je stejně důležitá a podstatná jako výchova 
matek, i když má jiné důrazy. Budeme se tedy zabývat specifiky výchovy 
mužů a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.“  

SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI  
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

V kostele Svatého Ducha v pondělí 27. 11. 2017 při mši svaté v 17:00 
hodin.

Foto: František Ingr. Člověk a víra
S. Michaela Chlachulová ze Starého Města, která již 20 let působí na misi-
ích v Kazachstánu.



Společně s otevřením nové budovy Zá-
kladní umělecké školy ve Starém Městě 
přichází otevření Kurzů baletu a scénické-
ho tance pro dospělé. 

Pro koho je kurz baletu určen?
Balet pro veřejnost je určen všem že-

nám a dívkám, které si chtějí osvojit či 
prohloubit základy klasického a scénické-
ho tance. Tato taneční a pohybová aktivi-
ta má příznivý vliv na posílení a flexibilitu 
těla. Zároveň rozvíjí koordinaci, tanečnost 
a pohybovou paměť, a to vše za doprovodu 
příjemné hudby. 

Lekce baletu budou probíhat pod vede-
ním Veroniky Kaštánkové - lektorky tance 
s mnoholetou praxí v základní umělecké 
škole, která klade důraz na preciznost pro-
vedení, radost z pohybu, individuální pří-
stup a v neposlední řadě také na přátelskou 
atmosféru. Každá lekce je metodicky vy-
stavena tak, aby vyhovovala požadavkům 
dospělého jedince a měla příznivé účinky 
na jeho zdraví a sebevědomí.

Balet je ideální pohybovou průpravou 
do každodenního života a současně může 
sloužit jako skvělý základ pro další taneční 
styly. 

Balet pro začátečníky – kurz je určen ženám a dívkám všech 
věkových kategorií, které nemají s baletem předešlé zkušenosti. 
Lekce je zaměřena především na správné držení těla a osvojení 
baletních základů.

Balet pro pokročilé - kurz je určen ženám a dívkám všech vě-
kových kategorií, které již mají zkušenosti s klasickým a scénic-
kým tancem.

Kurzy Baletu pro veřejnost jsou určeny pro ženy a dívky všech 

KURZY BALETU A TANCE PRO DOSPĚLÉ

věkových kategorií.
Hlavní výhody uzavřených kurzů se zakládají na větším pro-

gresu ve zvládání jednotlivých cviků a pozic oproti cvičení v ote-
vřených lekcích. Cvičení probíhá po celou dobu konání kurzu 
v uzavřené skupině klientek, je zajištěný osobní přístup a indivi-
duální konzultace na začátku i po celý průběh.

Dny, ve kterých budou probíhat kurzy a ceny:
Lekce kurzu pro začátečníky bude probíhat vždy ve středu 

od 19:00 hodin do 20:30 hodin. Ve středu 13. září v 19:00 hodin 
se koná informativní schůzka v tanečním sále nové budovy ZUŠ 
ve Starém Městě.

Lekce kurzu pro pokročilé 
bude probíhat vždy v pátek 
od 18:30 hodin do 20:00 ho-
din. V pátek  15. září v 18:30 
hodin se koná informativ-
ní schůzka v tanečním sále 
nové budovy ZUŠ ve Starém 
Městě.

Počet klientů v lekci bude 
omezený vzhledem k veli-
kosti tanečního sálu.

Cena kurzovného se bude 
odvíjet od počtu členů v jed-
notlivých skupinách, ale 
neměla by přesáhnout cenu 
1.600Kč/osobu/půl roku.

Zájem o kurzy a případné 
dotazy piště na email: kastan-
kovaveronika@seznam.cz

Těším se na příjemně strá-
vené chvíle s Vámi, Veronika.

16
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V pondělí 2. října vyjeli žáci sedmého ročníku na historicko-
-přírodovědnou exkurzi do Archeoskanzenu Modrá a také při-
lehlého terária a Živé vody.

...znělo z Křesťanské mateřské školy ve čtvrtek 5. 10. 
To zde již tradičně probíhala slavnost Díkůvzdání, za účasti 

otce Miroslava. 
I navzdory počasí a velké nemocnosti dětí se stůl prohýbal 

dobrotami, které maminky a babičky připravily. Děti přispěly 
pěknými písničkami a otec Miroslav pěknou promluvou o tom, 
jak je důležité mít rameno, o které se můžeme opřít, nebo se 
na něm vyplakat. 

Potom  zaznělo  – tří – dva – jedna – teď !!!
A všichni dospělí už jen koukali, jak se ty jejich zdravé, šťastné, 

divoké ratolesti cpou všemi těmi dobrotami. 
Děkujeme, Pane Bože, za krásné odpoledne, za zdravé, klidné 

i divoké děti, za trpělivé rodiče a učitelky. A za otce Miroslava, 
který tohle všechno s námi rád sdílí. 

KMŠ Staré Město

NÁVŠTĚVA ARCHEOSKANZENU MODRÁ, ŽIVÉ VODY A TERÁRIA

DĚKUJEM TI, PANE BOŽE, ŽE NÁS MÁŠ TAK RÁD…

STRAŠIDÝLKA
V BERUŠKOVÉ 

ŠKOLCE

Ve skanzenu měli žáci možnost seznámit se s naší dávnou his-
torií. V tamější škole nás přivítal přísný mnich, který nám nastínil 
historii Velké Moravy. Dále si žáci mohli vyzkoušet lukostřelbu, 
obléct se jako tehdejší bojovníci, ochutnat placky a také se něco 
dozvěděli o výrobě keramiky.

Další zastávkou byla expozice Živá voda, kde se žáci seznámili 
s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy a rostlinami 
řeky Moravy.

Asi nejvíce nás zaujala expozice terárií, která se nachází také 
v blízkosti Archeoskanzenu. Pan Karel Zavadil zde chová přes 
100 exotických zvířat. S nadšením nás seznámil se svými mazlíč-
ky a děti si mohly dokonce pohladit hada, chameleona, krokodýla 
i sklípkana, což byl pro ně opravdu velký zážitek.

Věřím, že se dětem tato exkurze líbila a obohatila je o další 
nové informace a zážitky.

Mgr. Veronika Kašná

Krásné středeční odpoledne 4. 10. proži-
ly děti se svými rodiči v Beruškové školce. 
Rodiče přinesli dýně a přírodniny a spo-
lečně pak tvořili veselá dýňová strašidýlka, 
ze kterých měli všichni ohromnou radost. 
Pěknou atmosféru doplňovala i vůně z čer-
stvého šípkového čaje s medem, který při-
pravily paní učitelky.Veselá strašidýlka od-
letěla do vestibulu, aby děti vítala při jejich 
příchodu do školky.

Marcela Veselá
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Se začátkem školního roku zahájili i no-
vou sezónu Mladí hasiči ze Starého Města. 
Hned v úvodu se družstvo mladších zúčast-
nilo výběrové soutěže O putovní pohár ře-
ditele HZS Zlínského kraje, která se v letoš-
ním roce konala v okrese Kroměříž v obci 
Zdounky, kde obsadili celkové 12. místo.

Čtvrtý zářiový víkend se všichni mladí 
hasiči a jejich vedoucí vypravili na soustře-
dění do Maršova na Uherskobrodsku, kde 
se během třídenního soustředění připravo-
vali na Podzimní část hry Plamen. Počasí 
jim tentokrát příliš nevyšlo, když jim celou 
sobotu propršelo, a nemohli tak trénovat 
přímo na trati, ale pouze uvnitř budovy.

Poslední část přípravy na podzimní 
soutěž se uskutečnila v neděli 8. října, kde 
se družstvo starších snažilo dopilovat po-
slední detaily na nejnáročnější disciplíně 
Požárním útoku CTIF.

Krásný čtrnáctý říjnový den se sjely 
v Salaši všechny kolektivy mladých hasičů 
z okresu Uherské Hradiště, aby poměři-
li své znalosti a dovednosti na zmíněném 
Podzimním kole hry Plamen. Trasa le-
tošního Závodu požárnické všestrannosti 
vedla z místního hřiště směrem k rozhled-
ně a zpět. Na trasu dlouhou 2 kilometry 
již tradičně vybíhala první kategorie star-

MLADÍ HASIČI OPĚT BODOVALI

ší, do které byly nasazeny dvě hlídky. Obě 
hlídky získaly shodně po pěti trestných 
minutách na stanovišti střelby ze vzducho-
vek. První hlídka zvládla zbytek trati bez 
trestných, a s výsledným časem 23 minut 
a 41 sekund se tak umístila na prvním mís-
tě. V druhé hlídce se projevila nezkušenost 
a náročnost tratě, kdy na stanovišti Překo-
vání vodorovného lana nasbírala celkem 
šest trestných minut. I přes toto malé za-
váhání se ale hlídka umístila na celkovém 
čtvrtém místě z osmnácti hlídek.

Kategorie mladších vybíhala na trať až 
kolem oběda, kde reprezentovala Staré 
Město celkem dvě družstva ve třech hlíd-
kách. Družstvo B zastoupeno pouze jednou 
hlídkou se vydalo na dráhu jako první, kdy 
s šesti trestnými minutami ze střelby a tře-
mi minutami z vodorovného lana se umís-
tilo na celkovém druhém místě. Družstvo 
A zastoupené dvěma hlídkami na trati pře-
konalo i své starší kolegy s pouhými čtyřmi 
špalíky na střelbě ze vzduchovky. Tato hlíd-
ka se pak s výsledným časem 23 minut a 33 
sekund umístila na prvním místě. Druhá 
hlídka složená převážně se začínajících 
a nejmenších členů obsadila celkové osmé 
místo z dvanácti hlídek, a nabrala tak cenné 
zkušenosti do dalších let.

Po krátké obědové přestávce, se dala 
do soutěžení opět kategorie starších v disci-
plíně Požárního útoku CTIF, kde soutěžilo 
pouze pět družstev z celého okresu. Tato 
nízká účast poskytuje možnost postupu 
do krajského kola, kam postupují pouze 
první tři z okresu. V prvním pokusu dis-
ciplíny se družstvu podařilo stlačit čas pod 
jednu minutu bez trestných sekund, díky 
jemuž vyhrálo první pokusy. V druhých 
pokusech se nepodařilo žádnému z druž-
stev překovat nastavenou laťku mladých 
hasičů ze Starého Města, a tím vyhráli i tuto 
druhou disciplínu soutěžního dne.

Při celkovém vyhodnocení soutěžního 
dne si tak kolektiv mladých hasičů odvážel 
domů tři první místa a jedno druhé místo. 
Tyto výsledky jim zajistí velmi dobrou star-
tovní pozici v Jarním kole hry Plamen, kde 
budou bojovat o celkové prvenství v okrese.

Celá příprava je náročná nejen na fi-
nanční prostředky, ale i na materiálně 
technické zabezpečení. Nic z toho by se ne-
mohlo uskutečnit bez našich sponzorů, a to 
jmenovitě firma BT servis, Helen Doron 
English, VTP Pelka, nadace Synot, MŠMT 
a město Staré Město, kterým tímto DĚKU-
JEME.

Text a foto: SDH Stare Mesto



          

 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 

u příležitosti 25tého výročí provozování 

PRODEJNY CBA MARIE KOUŘÍMOVÉ  

u Gymnázia ve Starém Městě, Vám nabízíme za výhodné 
ceny 

 

 CUKR KRYSTAL      13,90 

    KUŘ.ČTVRTKY 1Kg  45,00 

    KOFOLA 2l               15,90  

 ČOKOLÁDA CBA       8,90 
 

                      a další akční zboží naleznete v letáku CBA. 

Akce platí od 1.11 do 8.11. 

 

Při nákupu nad 200Kč věrnostní karta 

Při nákupu nad 1000Kč dárek 



✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

so 25.11. od 20.00
HOSPODA NA RUDÉM hraje SORY

reservace tel 572 54 11 92

Uzávěrka dalšího čísla
Staroměstských novin bude 13.11.2017.

Příští noviny vyjdou 24.11. 2017.

Dne 6. listopadu 2017 uplyne 30 let od doby, kdy 
navždy odešel můj manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Jaroslav Pelka.
Dne 13. září jsme vzpomněli jeho nedožitých 85 let. 
S láskou všichni vzpomínáme a nikdy nezapome-
neme. Děkuji za tichou vzpomínku všem přátelům 
a známým.
Stále vzpomínají manželka, syn Jaroslav s rodinou, 
dcery Dana a Jana s rodinami.
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 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

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

Sobota 4. listopadu
DOCTOR‘S BAND
Host: MIMO - alternative  folk
Začátek 20.00 hod.

Pátek 10. listopadu
HVĚZDNÝ VEČER
Pořádá Taneční škola Lenka
Začátek 18.30 hodin, vstupné 100,- Kč

Sobota 25. listopadu
HALOGEN
Začátek 20.00 hodin

čtvrtek 30. listopadu
EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival outdoorových filmů
Začátek 17.30 hod., vstupné 90,- Kč

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

Sobota 11. listopadu
SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
Husí hody a košt mladých vín
Začátek 16.00 hod., Jezuitský sklep

Středa 15. listopadu
STARÉ MĚSTO ROSTISLAVOVO A VELIGRAD
aneb Vznik a vývoj center Velké Moravy
na podkladě nejnovějších archeologických nálezů
Přednáší Luděk Galuška, Lucie Valášková a Jiří Jilík
Začátek 17.00 hod., Jezuitský sklep

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Sta-
ré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Zastupující redaktor Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 850 ks.
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V rámci týdne jazyků se v pátek 6. října konala ve škole Noc 
s angličtinou. Byla určena pro chlapce a děvčata z 8. ročníku 

Ve středu 27. září se žáci 1. i 2. stupně 
ZŠ Staré Město za krásného slunečného 
počasí zúčastnili výukového programu Sei-
feros na koupališti ve Starém Městě.

Pracovníci záchranné stanice z Kuřimi 
u Brna nám předvedli velice zajímavou 
a poutavou ukázku bezmála třiceti dravců 
a sov. Velmi vtipnou a poučnou formou je 
všechny podrobně představil pan Zdeněk 
Fabián. Z jeho slov a vtipných průpoví-
dek byla cítit profesionalita a vřelý vztah 
k tomuto náročnému povolání. Na závěr 
vyprávění jsme si všichni dokonce moh-
li pohladit největší sovu, výra velkého. 
Nejrychlejší a nejšikovnější z žáků pak 
po správném zodpovězení čtyř otázek vy-
hráli nádherné fotografie dravců a sov. 
Poté následovaly ukázky lovu a volného 
letu. Výherci soutěžních otázek navíc do-
stali sokolnickou rukavici, aby předvedli 
svou odvahu a sílu, když jim přivolaní ptáci 
přistávali na natažené ruce. Na závěr celou 
úspěšnou akci ocenili účastníci dlouhotr-
vajícím potleskem.

Mgr. Kateřina Kamrlová

ENGLISH NIGHT

SEIFEROS – UKÁZKY DRAVCŮ A SOV

ZŠ Staré Město. Žáci měli na-
bitý program, který začal hned 
v 17.00 seznámením se s rodilý-
mi mluvčími ze Spojených států.

Program pokračoval volej-
balovým turnajem, přípravou 
americké pizzy a nefalšovaných 
českých šneků, které děti tak mi-
lují. Děvčata z 8. B si připravila 
poznávací kvíz českých sladkostí 
a americké Coca – Coly s bez-
konkurenční českou Kofolou.

Ve večerních hodinách pro-
bíhalo taneční vystoupení JUST 
DANCE a zpěv americké hitové 
písně DEMONS. I přes počáteč-
ní rozpaky se postupně zapojili 
všichni a vytvořili skvělou atmo-
sféru.

Večer byl zakončen kultov-
ním americkým filmem Forest 
Gump s anglickými titulky. Tato 
Noc s angličtinou pro nás zůsta-
ne nezapomenutelným zážitkem 
v těchto chladných podzimních 
dnech.

Mgr. Silvie Weinbergerová



Na přelomu září a začátkem října byly všechny 6. třídy 
na dvoudenním seznamovacím pobytu na Smraďavce. Jelikož 
do šestého ročníku nastoupili žáci z různých tříd a různých škol, 
všichni se na seznamovací pobyt těšili, aby se více navzájem po-
znali. Akce se zúčastnili všichni žáci třídy, třídní učitel, asistent 
pedagoga a školní psycholožka.

Jednotlivé třídy vyrazily první den v 8:00 hodin autobusem 
od školy. Po příjezdu na penzion se všichni nejprve ubytovali, 
pokochali se krásným pohledem na přehradu a poté již začaly 

SEZNAMOVACÍ POBYT
seznamovací aktivity.

Paní psycholožka s paní učitelkou měly pro děti přichystaný 
bohatý program, v rámci kterého měli všichni možnost vyjádřit 
své názory a projevit se. Třídy si během pobytu určily třídní sa-
mosprávu, vytvořili společně třídní vlajku, určili si pravidla třídy. 
Rovněž se hrály různé hry, při kterých se všichni pobavili a s chu-
tí se zasmáli. Nechyběla ani hudební vložka. Paní učitelka měla 
s sebou kytaru a hezky nám zahrála. Všichni si pěkně při hře 
na kytaru zazpívali. Počasí chvílemi nebylo zrovna ideální, nako-

nec si však děti užily i příjemnou procházku 
po okolí a aktivity a hry v přírodě.

Program byl velmi nabitý a než se všich-
ni nadáli, dva dny utekly jako voda a nastal 
čas k návratu domů. Ze Smraďavky jsme 
odjížděli druhý den v 16:00 hodin. Po pří-
jezdu nás u školy již očekávali rodiče. Ze se-
znamovacího pobytu jsme si všichni odnes-
li spoustu zážitků a nových kamarádů. Také 
ubytování a personál byl příjemný, podáva-
né jídlo se nám zamlouvalo a všichni jsme 
odjížděli příjemně unaveni a spokojeni.

Přestože nám počasí moc nepřálo, akce 
se velmi zdařila, všem zúčastněným se líbila 
a díky seznamovacímu pobytu se stmelilo 
naše kamarádství.

Bc. Alena Dorazilová
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Ani letos jsme nezaháleli. Tentokrát jsme se vypravili vlakem 
do rekreačního střediska Slovácký Dvůr v Ostrožské Nové Vsi. 
V tamním penzionu proběhla krátká diskuse, kdy jsme si sta-
novili pravidla pobytu a toho, jak by se měl peer aktivista cho-
vat a v určitých situací jednat. Především jsme chtěli navázat 
na vzdělávání nejmladších peeristů ze sedmých tříd, se kterými 
pracovala školní psycholožka. Věnovali jsme se tvorbě prezentací  
peeristů z osmých tříd, se kterými si velmi 
zdatně poradili jejich kamarádi z devátých 
tříd a metodik prevence. Po obědě násle-
dovala přednáška s projekcí pod vedením 
školitele Pavla Pakosty s názvem Kyberši-
kana. Bylo krásně, a tak jsme se soustředili 
venku, někteří si zahráli minigolf a míčové 
hry. Největší skupina se zaujetím hrála hru 
Ucho na lanových průlezkách a horolezec-
ké stěně. Po výborné večeři a vitamínové 
bombě v podobě velké mísy různých druhů 
ovoce jsme si zahráli hru, při které si účast-
níci ověřili získané znalosti. Nechyběla ve-
černí venkovní hra na schovávanou. Druhý 
den pobytu začal pohádkou pro naše mlad-
ší vrstevníky o kyberšikaně O Smolíčkovi. 
Jako součást prezentací pro žáky prvního 
stupně jsme zhlédli krátký film o šikaně, 
kdy mohou peeristi vysvětlovat rozdíl mezi 
šikanou a žalováním a především upozor-
nit, jak se šikaně bránit. Před odjezdem 
jsme si ještě zahráli hry, které jsou součás-

DVOUDENNÍ VÝJEZD PEERISTŮ ZŠ STARÉ MĚSTO
tí prezentací. Z jedné z nich jsme vybrali příběhy, které peeristé 
sestavovali z třiceti klíčových slov spojených se závislostí na al-
koholu, cigaretě a šikany. Příběhy najdete na www.zssttmesto.cz.

Výjezd peeristů proběhl v rámci projektu Efektivní prevence, 
který podpořil Zlínský kraj.

Mgr. Milana Matyášová
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V sobotu 11. 11., na svátek sv. Martina, zveme 
všechny milovníky vína na jedenáctý ročník slavnost-
ního obřadu žehnání mladého svatomartinského vína. 
Samotnému aktu žehnání a svěcení vína bude před-
cházet příjezd Martina na bílém koni v doprovodu 
římských vojáků, aby společně připomněli téměř 1700 
let starou legendu o plášti a žebrákovi. V čase od 10.45 
do 11.30 bude na Masarykově náměstí připraven kul-
turní program, ve kterém vystoupí Národopisný sou-
bor Gymnázia Uherské Hradiště, mužský sbor Old 
Stars Hradišťan a skupina Memento mori. Po slav-
nostním programu mohou pak návštěvníci degustovat 
požehnaná vína z vinařské oblasti Slovácko za dopro-
vodu CM Kunovjané.  Nebudou chybět ani oblíbené 
husí speciality jako např. pečená martinská husa nebo 
husí paštika. 

ŽEHNÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO VÍNA V UHERSKÉM HRADIŠTI
Doplňujícím programem jsou pak okružní „Svato-

martinské plavby“, které se uskuteční v pátek
10. 11. od 18. 00 do 19.30 hodin, v sobotu 

11. 11. a v neděli 12. 11. pak od 14.00 do 15.30 hodin, 
kdy z přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uh. Hra-
dišti bude vyplouvat výletní loď NOE. Cena lodního 
lístku je 189,- Kč pro dospělého, v ceně jsou 2 dcl sva-
tomartinského vína nebo malá husí dobrota.  Informa-
ce a rezervace lodních lístků na:  info@batuvkanal.cz 
nebo na telefonu 602 815 874. 

Žehnání svatomartinského vína pořádá Region Slo-
vácko a Městské informační centrum Uherské Hradi-
ště, www.uherske-hradiste.cz. Akce je spolufinancová-
na městem Uherské Hradiště a Vinařským fondem. 

HP

Domácí pečovatelská služba Oblastní charity Uherské Hradiště přijme 
pracovnici - pečovatelku 
Jedná se o terénní práci se seniory na uherskohradišťsku s nepravidelně 
rozvrženou pracovní dobou. Výše pracovního úvazku dle dohody.  
Požadavky: 
→ ochota pracovat i v odpoledních a večerních hodinách (do 19 hodin) a o 

víkendech,  
→ aktivní řidič, 
→ kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou,  
→ spolehlivost, samostatnost, flexibilita,  
→ sociální cítění pro práci se seniory. 
 

V případě zájmu zašlete Váš životopis na renata.chudikova@uhradiste.charita.cz, 
případně doručte na adresu: Domácí pečovatelská služba, Náměstí Míru 464, 686 
01 Uh. Hradiště. Informace poskytneme na telefonním čísle 602 155 402. 
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                               Městské informační centrum Uherské Hradiště
                               pořádá 11. ročník
     

Žehnání svatomartinského vína
v sobotu 11. 11. 2017 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

PROGRAM:
10.45 – 11.30 slavnostní obřad žehnání svatomartinského vína 2017  

spoluúčinkuje Národopisný soubor Gymnázium Uherské Hradiště, Old Stars Hradišťan,  
stáj Františka Juřičky a Memento mori

11.30 – 20.00   degustace mladých vín ve vinném stanu za doprovodu cimbálové muziky KUNOVJANÉ

 

Projekt je spolufinancován městem Uherské Hradiště a Vinařským fondem. 

www.uherske-hradiste.cz



SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ A SEDMDESÁTNÍKŮ
Slavnostního setkání šedesátníků v obřadní síni staroměstské radnice se zúčastnily v sobotu 

14. 10. 2017 dvě desítky občanů, narozených v letech 1956 a 1957. Po přivítání a krátkém pro-
slovu starosty města Josefa Bazaly si všichni přítomní připili a udělali společnou fotografii před 
radnicí.

O tři týdny dříve se v podobném duchu setkali občané narození ještě o deset let dříve.
Text: Aleš Korvas

Foto: Pavel Vrána a Bohumil Ferda



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘÍJNU 2017

Od okna zprava, skupina ve 13 hodin: Jiří Gášek, Nikola Škrabalová, Jakub Horváth, Anežka Krušinová, 
Dominika Körberová, Radim Zemek

Od okna zprava, skupina ve 13:30 hodin: Nikol Kozáková, Tereza Neugebauerová, Dorota Melánová, Johanka 
Stalčíková, Tomáš Valášek, Jiří Kamas


