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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte, abych Vás stručně informoval o hospodaře-

ní města Staré Město za rok 2015. Hospodaření je sou-
částí Závěrečného účtu města za rok 2015, který byl 
schválen Zastupitelstvem města Staré Město na jeho 
10. zasedání dne 30. 3. 2016. Na základě provedeného 
přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
města Staré Město v budoucnosti. Město Staré Město 
vykazuje ve svém rozpočtovém hospodaření za rok 
2015 přebytek ve výši 18 609 tis. Kč, s rozpočtovými 
příjmy ve výši 145 179 tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve 
výši 126 570 tis. Kč.

Městu byly v uplynulém roce poskytnuty dotace 
v celkové výši 34 923 tis. Kč, z toho 22 503 tis. Kč in-
vestiční dotace.  Z přijatých transferů byly plně pokry-
ty splátky úvěrů ve výši 14 660 tis. Kč, zbývající finanč-
ní prostředky byly použity na financování investičních 
akcí města.

Ke dni 31. 12. 2015 město disponovalo na všech 
svých účtech finančními prostředky ve výši 49 957 
tis. Kč, z toho je 6 421 tis. Kč vykazováno na Fondu 
rozvoje bydlení, ze kterého jsou poskytovány zápůjčky 
obyvatelům města na opravy nebo rekonstrukce jejich 

rodinných nebo bytových domů.   
Další významnou položkou účetní rozvahy jsou 

dlouhodobé závazky v celkové výši 19 319 tis. Kč, 
z nichž podstatnou část tvoří bankovní úvěry ve výši 
18 581 tis. Kč, které budou postupně splaceny během 
následujících deseti let. Na konci letošního roku bude 
úplně splacen úvěr v celkové výši 30 milionů, který byl 
čerpán od roku 2006 za účelem financování rekon-
strukce Společensko-kulturního centra (Sokolovny).  
Tím dojde k výraznému snížení dlouhodobých závaz-
ků města.

V přiložených tabulkách najdete souhrnné výsledky 
finančního hospodaření, stav majetku a přehled úvěrů 
města k 31. 12. 2015. Další podrobné informace byly 
zveřejněny na úřední desce, internetových stránkách 
města nebo jsou k nahlédnutí na městském úřadě. 

Jsem přesvědčen, že efektivní hospodaření města 
vytváří dobrý předpoklad nejen pro jeho další růst 
a rozvoj, ale dělá z města i spolehlivého partnera. In-
vestice zaměřené především na vybudování vnitřní in-
frastruktury by měly přispět ke zlepšení kvality života 
našich spoluobčanů.  

Josef Bazala
starosta

Ukazatel rozpočtu Schválený rozpočet
(v tis. Kč)

Upravený rozpočet
(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

% plnění

Příjmy celkem 133 650 144 881 145 179 100,2 %
Výdaje celkem 114 130 130 765 126 570 96,8 %
Financování - 19 520 -14 116  -18 609

Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet
(v tis. Kč)

Upravený rozpočet
(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

% plnění

Daňové příjmy 82 384 92 604 93 523 101,0 %
Nedaňové příjmy 15 740 15 476 14 856 96,0 %
Kapitálové příjmy 1 000 1 877 1 877 100,0 %
Přijaté transfery 34 526 34 924 34 923 100,0 %
Ʃ 133 650 144 881 145 179 100,2 %

Rozpočtové výdaje Schválený rozpoče
(v tis. Kč)

Upravený rozpočet
(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

% plnění

Běžné výdaje 81 919 90 151 86 717 96,2  %
Kapitálové výdaje 32 211 40 614 39 853 98,1 %
Ʃ 114 130 130 765 126 570 96,8 %

Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Rekapitulace příjmů

Rekapitulace výdajů

(pokračování na str. 4)
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Stejně jako v předchozích letech se i letos rozhodla staroměst-
ská radnice pro zkrášlení veřejných prostranství.  V uplynulých 
letech nechala umístit na dvě desítky sloupů veřejného osvětle-
ní v centru města závěsné soupravy zeleně a letos k nim přibude 
dalších jedenáct kvetoucími letničkami ozdobených elektrických 
sloupů. ,,S umístěním se počítá na jedenácti sloupech veřejné-
ho osvětlení na severní straně nám. Hrdinů, v místech naproti 
městského úřadu od hlavní křižovatky až po ulici Rastislavovu. 
Jedná se o samozavlažovací dvouplášťové plastové mísy kotvené 
pomocí ocelové objímky na sloupy veřejného osvětlení,“ uvedl 
Květoslav Fryšták, pracovník odboru správy majetku a životního 
prostředí staroměstské radnice.

Kromě sloupů veřejného osvětlení došlo v uplynulém roce také 
k výsadbě trvalkových záhonů, zejména na náměstí Hrdinů. Tím 
byla dokončena první etapa vedoucí k zlepšení vzhledu veřejných 
prostor ve městě. Podle pana Fryštáka již dávno neplatí to, že za 
veřejnou zeleň jsou považovány jen zatravněné části, které býva-
ly doplněny výsadbami keřů nebo stromků. „Kvetoucí město je 
vyhledávaným cílem návštěv, a pokud je vše podtrženo staletou 
historií města a jeho významem v kontextu položení základů čes-
kého státu, jak je tomu v případě našeho města, je položen zá-
kladní kámen pro dosažení úspěchu v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu,“ doplnil pan Fryšták.

RADNICE ROZŠÍŘÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU VE MĚSTĚ
Kromě závěsných souprav na sloupy veřejného osvětlení po-

čítají na radnici také s doplněním květináčů na zábradlí most-
ků a lávek. „Lze předpokládat, že hlavním cílem turistů mířících 
do Starého Města bude náměstí Velké Moravy s Rozcestím Velké 
Moravy a vyhlídkou z věže kostela, proto i náměstí bude zdobit 
šestnáct truhlíků s letničkami, tři velké truhlíky a jedna pestroba-
revně kvetoucí pyramida,“ dodal na závěr místostarosta Martin 
Zábranský, zodpovědný za oblast rozvoje cestovního ruchu ve 
Starém Městě.

text: Aleš Korvas, foto: Květoslav Fryšták

Poř. 
č.

Rok
čerpání

Účel úvěru Účet Výše úvěru
(v Kč)

Splaceno
k 31.12.2015

Zbývá 
splatit

Rok spla-
cení

1 2006 Sportovní a kulturní centrum 451 0240 30 000 000 27 000 000 3 000 000 2016
2 2009 Revitalizace sídliště Kopánky 451 0100 5 100 000 2 847 500 2 252 500 2020
3 2009 Chodníky a cyklostezky 451 0110 5 000 000 3 000 240 1 999 760 2019
4 2010 Chodník Velehradská 451 0120 2 100 000 997 500 1 102 500 2021
5 2010 Chodník náměstí Hrdinů 451 0130 5 875 452 3 087 519 2 787 933 2021
6 2010 Realizace úspor–zdravotní středisko 451 0140 8 800 000 4 180 038 4 619 962 2021
7 2011 Realizace úspor–sportovní hala 451 0150 1 700 000 765 018   934 982 2021
8 2011 Nákup obchodního podílu ve Škol-

ním hospodářství s.r.o.
451 0160 5 000 000 3 116 400 1 883 600 2018

Ʃ 63 575 452 44 994 215 18 581 237

Položka Hodnota (v tis. Kč) Pozn.
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 847 netto
Dlouhodobý hmotný majetek 810 055 netto
Dlouhodobý finanční majetek 60 252
Dlouhodobé pohledávky 1 206
Krátkodobé pohledávky 16 452 netto
Krátkodobý finanční majetek 49 819
Zásoby 1 330
Krátkodobé závazky 6 432
Dlouhodobé závazky 19 319
           z toho bankovní úvěry 18 581
Fondy 7 480

Stav majetku města k 31.12.2015    

Přehled úvěrů města k 31.12.2015  
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Definitviní konec a demolice čeká vily bratří Mayů v areálu 
bývalého cukrovaru. Časem zchátralé budovy, kterých si všimne 
každý, kdo jede směrem ze Starého Města na Nedakonice, nebo 
obráceným směrem, čeká stržení bagrem. První z nich již byla 
zbourána, druhá bude zlikvidována v rámci programu na Den 
Země společnosti REC Group, která je vlastníkem obou budov 
a okolních pozemků, 30. dubna 2016. Třetí budova, která byla ze 
všech nejstarší, z roku 1904, byla stržena o uplynulém víkendu.

„Naše společnost koupila vily v totálně zdevastovaném stavu  
v roce 2015, a přestože se snažíme historii spíše obnovovat, než ji 
likvidovat, stav budov je natolik žalostný, že už nemá smysl snažit 
se je zachránit. Ostatně s tímto záměrem jsme tyto vily a okolní 
pozemky ani nekupovali. Je nám líto, jak objekty s historickou 
hodnotou skončí. Pokud to jen trošku jde, snažíme se o citlivé re-
konstrukce, což dokládají mnohé stavby v našem areálu,“ uvedla 
PR manažerka společnosti REC Group, Petra Polášková. 

Politování nad osudem obou vil cítí také starosta Josef Bazala. 
„Je smutné, že to muselo dopadnout právě takto, nicméně tech-
nický stav budov byl asi skutečně katastrofální. To koneckonců 
mohl vidět každý, kdo se na budovy podíval, byť jen z hlavní ces-
ty,“ řekla starosta Josef Bazala.

Před dvěma lety čekalo při jarním čištění zavlažovacího sys-
tému hřiště na Rybníčku zaměstnance Sportovního a kulturního 
centra Staré Město překvapení. V jedné ze skruží, které se pou-
žívají jako rezerva v případě nedostatku vody ve studni, objevili 
po odstranění části bahna více než dvě desítky raků říčních. Tito 
sladkovodní korýši jsou považování za indikátory čistoty a kvality 

vody, ve které žijí, proto byl jejich nález přivítán s velkou radostí.
„Čištění skruží po zimě, kdy odstraňujeme nánosy bahna  

a písku, je každoroční březnová záležitost před zahájením zavla-
žovací sezóny. Od roku 2014 v nich nacházíme raky každé jaro. 
Vloni jsme našli pouze jednoho, letos čtyři, z toho jeden byl evi-
dentně mládě,“ uvedl ředitel Sportovního a kulturního centra Sta-
ré Město, Roman Janík, který se čištění účastnil. Právě nález mlá-
děte je velmi pozitivní zpráva, znamená totiž, že se korýšům daří 
rozmnožovat v přirozeném prostředí. Po spočítání všech kusů  
a nezbytné fotodokumentaci jsou raci vypuštěni do tekoucího 

VILY BRATŘÍ MAYŮ V BÝVALÉM CUKROVARU BUDOU ZBOURÁNY

V POTOKU SALAŠKA SE DAŘÍ RAKŮM ŘÍČNÍM

Materiál z obou budov nicméně nepřijde nazmar, bude využit 
pro další rekonstrukce budov v areálu bývalého cukrovaru.

potoka. „Ve skruži je nechat nemůžeme, tam by je čerpadlo zcela 
jistě poškodilo,“ řekl Janík. Otázkou pro všechny ale zůstává, jak 
se do skruže raci vlastně dostanou. Z vrchu je totiž přišroubovaná 
poklopem a skruž jako taková je obehnána sítí, aby se co nejvíce 
zabránilo proniknutí bahna a písku do prostoru, odkud se voda 
odčerpává.

Radost z výskytu živočicha, který je veden na seznamu ohro-
žených druhů, má také Květoslav Fryšták, který má na staroměst-
ské radnici na starosti oblast životního prostředí. „Výskyt raků 
v Salašce mě nepřekvapil. O jejich existenci vím asi sedm let.  
V létě došlo ke znečištění vody neznámou látkou, která způsobila 
hromadný úhyn těchto živočichů. Někteří občané, bydlící na ulici 
Salašská, se je snažili zachránit tím, že je sbírali ze dna potoka  
a dávali je do nádob s čistou vodou. Pár desítek raků se podařilo 
zachránit. Řádově stovky jich však uhynuly a jejich těla byla uná-
šena vodou ještě týden po otravě“. 

Text: Aleš Korvas, foto: Roman Janík
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U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 30.03.2016 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí

K bodu 2)
zprávu o činnosti rady města za uplynulé ob-
dobí.

K bodu 9)

9.1  zápis z jednání s poskytovateli pohostin-
ských služeb ze dne 02.02.2016 ve věci  dodr-
žování vyhlášky č. 08/2007 -  Obecně závazná 
vyhláška města Staré Město, 
 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti 
přístupných kulturních podniků  včetně taneč-
ních zábav, diskoték a jiných kulturních podni-
ků v rozsahu nezbytném  k zajištění veřejného 
pořádku v souvislosti s ustanovením o rušení 
nočního klidu.

9.2 zprávu o přijatých stížnostech a peticích 
v roce 2015.

9.3 stanovisko ke kontrolním zjištěním finanč-
ního a kontrolního výboru v roce 2015.

9.4  plán práce kontrolního a finančního výbo-
ru ZM Staré Město na rok 2016.

II.  schválilo

K bodu 3)
závěrečný účet města Staré Město za rok 2015. 

K bodu 4)
účetní závěrku města Staré Město za rok 2015 
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o  a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování 
účetní závěrky

K bodu 5)
rozpočtové opatření č. 2/2016:
- zvýšení příjmů ze 129 744 000 Kč
na 131 251 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 164 442 000 Kč
na 167 441 000 ,
- financování ve výši  34 698 000 Kč se zvyšuje 
na 36 190 000 Kč.

K bodu 6)
Dodatek č. 46, kterým se mění a doplňuje 
„Smlouva o zajištění městské hromadné dopra-
vy jako veřejné služby na území města Uherské-
ho Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město“ ze 
dne 16. 2. 1994, uzavřený se společnosti  ČSAD 
BUS  Uherské  Hradiště, a.s., IČ 27752968. Jed-
ná se o příspěvek města Staré Město na doprav-
ní obslužnost v roce 2016 ve výši 269.250,- Kč.

K bodu 7)
7.1  převod majetku – prodej bytové jednotky 
č. 2 v bytovém domě č. p. 1880, ul. Za Mlýnem 
ve Starém Městě (byt velikosti 2+1, I. kategorie, 
I. podlaží, PP 55,22 m2) včetně  spoluvlastnic-

kého  podílu o velikosti  532/10160  na společ-
ných částech domu  a na  pozemku  p.  č. st. 
2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, manželům panu Mgr. Antonínu Gajdošovi 
a paní Marii Gajdošové, společně bytem Vele-
hrad, Salašská 259, za  cenu 1.380.000 Kč.

7.2 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6073/112 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 6073/79 
orná půda o výměře cca 30 m2, které se nachází 
v  lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
panu Ing. Tomáši  Vybíralovi, bytem Uh. Hra-
diště, Trnková 428 a paní Monice Vybíralové, 
bytem Staré Město, Trávník 2149, za cenu 900 
Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

7.3 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře 12.493 m2 
v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o., 
Ostrožská Nová Ves, Dědina 959, IČ 25321820, 
za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná DPH, za úče-
lem vybudování zázemí společnosti zabývající 
se kovoobráběním.

7.4 převod majetku –  prodej části pozemku 
p. č. 6064/32  orná půda o výměře  cca 1.390 
m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti STAPAK, spol. s r. o., Staré Město, 
Tyršova 997, IČ 60740256, za cenu 1.200 Kč/
m2 + příslušná DPH, za účelem vybudování 
areálu společnosti.

7.5 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6064/32 orná půda a části pozemku 
p. č.  6064/71  orná  půda  o  celkové  výměře  
cca  500  m2  v lokalitě  Louky –  průmyslová 
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Josefu Maňákovi, Staré Město, 
Na Výsluní 1384, IČ 65810023, za cenu 1.200 
Kč/m2 +  příslušná DPH, za účelem vybudová-
ní dílny pro výrobu nábytku.

7.6 převod majetku – prodej pozemku p. č st. 
501 zast. plocha a nádvoří o výměře 249 m2, 
jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný dům, 
a pozemku p. č. 7166/2 ostat. plocha/jiná plo-
cha o výměře 199 m2, vše v lokalitě Altéře ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Josefu Budařovi, bytem Staré Město, Na 
Hradbách 627, za cenu 1.050.000 Kč, za účelem 
výstavby rodinného domu  s nebytovými pro-
story.

7.7 záměr na převod majetku – výkup po-
zemků a zemědělské stavby v areálu  Školního 
hospodářství ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště:
p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o výměře 
395 m2
p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2

p. č. 2517/1 ostat. plocha/neplodná půda o vý-
měře 554 m2
p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
50 m2
p. č. 6285 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
111 m2
zemědělská stavba na pozemku p. č. st. 1636, 
které  jsou  ve  vlastnictví ČR,  příslušnost hos-
podařit  s  majetkem  státu  Státní pozemkový  
úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, 
IČ 01312774, za cenu obvyklou – dle znalecké-
ho posudku, za účelem realizace bytové výstav-
by v této lokalitě.

7.8 převod majetku – výkup pozemků:
p. č. 2442/7 ostat. plocha/silnice
o výměře 4.682 m2
p. č. 6277/5 ostat. plocha/ostat. komunikace
o výměře 188 m2
p. č. 2442/8 ostat. plocha/silnice o výměře 
29 m2
p. č. 6277/3 ostat. plocha/ostat. komunikace
o výměře 709 m2, které se nachází pod komu-
nikací, chodníky a zelení v ulicích Slavomírova 
a Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, od Zlínského kraje,  
Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320, za 
cenu 331.600 Kč + náklady spojené s převodem 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí, za úče-
lem legalizace  vlastnických vztahů.
Převod je osvobozen od DPH.

7.9 majetkoprávní  vypořádání  stavby „Trans-
formace pobytových sociálních služeb Vele-
hrad – Salašská – II. etapa CHB Staré Město“ 
– bezplatné zřízení služebnosti ve prospěch 
Zlínského kraje, Zlín, třída Tomáše Bati 21, 
IČ 70891320, na právo umístění a provozování 
přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, pří-
pojky plynu a účelové komunikace, na pozem-
cích p. č. 4529/155, p. č. 6381/1, p. č.6381/2, 
p. č. 6381/3, p. č. 6381/4,  vše ostat. plocha 
v k. ú. Staré Město  u Uh. Hradiště, v rozsahu 
stanoveném zpracovaným geometrických plá-
nem č. 3239-279/2015 a dále na právo vstupu 
a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti 
se zřízením, provozem, opravami a údržbou 
přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, pří-
pojky plynu a účelové komunikace po dobu 
existence stavby.

K bodu 8)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu města Staré  Město v roce 
2016 těmto spolkům a organizacím:

A.1
Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových ak-
tivit v roce 2016

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, 
IČ 70806721 40.000 Kč zastoupena Ing. Anto-
nií Řádkovou, starostkou

(pokračování na str. 8)
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Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 70.000 
Kč zastoupena Dagmar Zálešákovou, starost-
kou

Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s. 
IČ 48491977 100.000 Kč zastoupen Ing. Petrem 
Strakou, předsedou klubu

Šachový klub Staré Město, IČ 26552001     
100.000 Kč zastoupen Věrou Dobešovou, před-
sedkyní klubu

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597            
100.000 Kč zastoupena Jiřím Buráněm, před-
sedou

SK Staré Město, o.s., IČ 26587408    27.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč zastoupen An-
tonínem Martínkem, starostou sboru

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153  20.000 Kč
zastoupen Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

Moto sport klub v AČR, Staré Město, 
IČ 01171844 80.000 Kč zastoupen Ing. Liborem 
Karáskem, předsedou

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

Staroměští šohajíci, IČ 22739050   10.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2
Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2016

Soubor písní a tanců DOLINA o.s., 
IČ 60370475  65.000 Kč zastoupen Ing. Alešem 
Radou, vedoucím souboru

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, 
IČ 22879366 40.000 Kč zastoupen Mgr. Kateři-
nou Vránovou, předsedkyní

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

STAROMĚSTSKÁ KAPELA, IČ 70837155   
20.000 Kč zastoupena Petrem Luběnou, před-
sedou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, 
IČ 27056121   5.000 Kč zastoupen Bohumilem 
Višenkou, předsedou

SPS Staré Město, o.s., IČ 22682724   10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799  10.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spol-
ku

MS Lípa Staré Město, z.s., IČ 60370378 5.000 
Kč zastoupen Miroslavem Horkým, předsedou  
spolku

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 5.000 Kč, 
zastoupen Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

A.3
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2016

MS Lípa Staré Město, z.s., IČ 60370378   20.000 
Kč zastoupen Miroslavem Horkým, předsedou 
spolku

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571  15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní 
spolku

Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace 
Staré Město 10.000 Kč, IČ 00557269, zastoupen 
Jiřím Horsákem, předsedou organizace

Základní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu Staré Město, 5.000 Kč, IČ 67026575, 
zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou 
organizace

A.4
Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 
2016

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 20.000 Kč

Staré Město, IČ 71213953, zastoupen Jarosla-
vou Gajovou, předsedkyní

Oblastní Charita Uherské Hradiště, 
IČ 44018886  50.000 Kč, zastoupena Ing. Jiřím 
Jakešem, ředitelem

Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991  
15.000 Kč, zastoupena Bc. Zuzanou Hoffman-
novou, ředitelkou střediska

B) Individuální dotace

Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré 
Město, z.s. 20.000 Kč, IČ 61703559, zastou-
pen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
(účel: nákup a opravy táborového vybavení 
a klubovny, energie, cestovné, ostatní činnost)

Sarkander, z.s., IČ 60043920  27.000 Kč, zastou-
pen  Mgr. Jitkou Škařupovou, místopředsedky-
ní spolku (účel: podpora letních táborů )

Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště, 500.000 Kč  IČ 46257934, 
zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, 
farářem (účel: podpora činnosti a aktivit Řím-
skokatolické farnosti Staré Město – náklady na 
provoz, energie, splácení jistiny)

Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 
IČ 25300083 3.000 Kč, zastoupeno Mgr. Ing. 
Milanem Antošem, ředitelem (účel: provoz-
ní náklady sociální služby zařízení ERGO 

Uh.Hradiště,
ve kterém poskytují službu pro osoby s mentál-
ním postižením)

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč, IČ 26593823, zastoupeno 
Mgr. Michalem Škrabánkem, ředitelem (účel: 
sociální služba poskytovaná pro osoby se zdra-
votním postižením na území ORP)

Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621  
35.000 Kč, zastoupena Bc. Pavlem Novákem, 
ředitelem (účel: provozní výdaje Kontaktního 
centra v Uherském Hradišti, sociálně – patolo-
gické jevy)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., 
IČ 62831585 15.000 Kč, zastoupeno Liborem 
Habartou, jednatelem spolku (účel: XXIII. Me-
zinárodní dětský folklorní festival Kunovské 
léto)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., 
IČ 62831585 5.000 Kč, zastoupeno Liborem 
Habartou, jednatelem spolku (účel: Národní 
přehlídka dětského verbuňku)

Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště   1.300.000 Kč, IČ 46257934, 
zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, fa-
rářem (účel: dostavba vyhlídkové věže kostela 
sv. Ducha )

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 3.000 Kč, IČ 70820287, za-
stoupen Josefem Trefilíkem, předsedou organi-
zace (účel: zajištění zdravotní kondice včelstev)

Snails Kunovice, IČ 26649675 0 Kč, zastoupen 
Pavlem Křivákem, předsedou (účel: organizo-
vaná sportovní činnost pro školy v regionu – 
Slovácká školní softballová liga) 

III.  neschválilo

K bodu 7. 10)
převod majetku – prodej  pozemků:
p. č.  6023/29 o statní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 348 m2, p. č. 6015/8 orná půda 
o výměře 19.817 m2, p. č. 6015/378 orná půda 
o výměře 19.817 m2, p. č. 6015/9 orná půda 
o výměře 2.049 m2 a p. č.  6011/248  ostatní  
plocha/ostatní  komunikace o výměře 15 m2, 
které se nachází v lokalitě Olší ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Micha-
lu  Ryškovi,  bytem  Staré  Město, Velehradská  
1624, za  účelem zemědělského obhospodařo-
vání, z  důvodu  obhospodařování pozemků  
společností Školní hospodářství, s. r. o., Staré 
Město.

IV. souhlasilo

K bodu 3)
s celoročním hospodařením města Staré Město 
za rok 2015, a to bez výhrad.

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise



U S N E S E N Í
z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.03.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila 

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Staré 
Město – oprava MK, ulice Východní“. Vybra-
ný uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Provoz-
ní jednotka Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 
Uherské Hradiště, IČ 60838744 s nabídkovou 
cenou 3 240 136 Kč bez DPH, 3 920 565 Kč vč. 
DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Staré Město – oprava MK, ulice Východní“ s 
uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Pro-
vozní jednotka Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 
11 Uherské Hradiště, IČ 60838744 v souladu s 
návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumen-
tace.

2.2 projektovou dokumentaci na akci „Měst-
ský úřad Staré Město - stavební úprava fasád-
ního soklu“ a ukládá odboru investic provést 
výběrové řízení na zhotovitele akce. 

2.3 projektovou dokumentaci pro stavební ří-
zení a provedení stavby na akci „Místní obsluž-
ná komunikace Louky Staré Město“. 
2.4 zadávací podmínky k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané v otevře-
ném řízení na akci „Místní obslužná komuni-
kace Louky Staré Město“.

2.5 podání žádosti o dotaci na akci Veřejné 
osvětlení ulice Hradišťská ve Starém Městě do 
programu EFEKT 2016 a bere na vědomí fi-
nanční spoluúčast města ve výši 
 574 542 Kč.

5.3 vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku a předmětů v operativní v evi-
denci dle přiloženého seznamu, které vykazují 
vysokou míru technického 
a morálního opotřebení (nefunkční, neopra-
vitelné, technicky zastaralé), a jejich fyzickou 
likvidaci.

5.5 na základě žádosti p. Josefa Jurnykla, ředi-
tele Základní školy, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 75022567, 
přijetí peněžních v celkové hodnotě 28.499,- Kč 
a věcných darů od podnikatelských subjektů a 
soukromých osob dle zápisu.

II.  doporučila zastupitelstvu města schválit

5.1 hospodaření a závěrečný účet města za rok 
2015.

5.2 roční účetní závěrku města Staré Město 
za rok 2015 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních zá-
věrek některých vybraných účetních jednotek 
a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování 
účetní závěrky.

5.4 rozpočtové opatření č. 2/2016:
- zvýšení příjmů ze 129 744 000 Kč na 131 251 
000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 164 442 000 Kč na 167 441 
000 Kč
 - změnu financování ze 34 698 000 Kč na 36 
190 000 Kč

6.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lových dotací z rozpočtu města Staré Město 
v roce 2016 těmto spolkům a organizacím:

 A.1
Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových ak-
tivit v roce 2016

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, 
IČ 70806721  40.000 Kč, zastoupena Ing. Anto-
nií Řádkovou, starostkou

Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 70.000 
Kč, zastoupena Dagmar Zálešákovou, starost-
kou

 Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s. 
IČ 48491977    100.000 Kč, zastoupen Ing. Pe-
trem Strakou, předsedou klubu

Šachový klub Staré Město, IČ 26552001    
100.000 Kč, zastoupen Věrou Dobešovou, 
předsedkyní klubu

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 
100.000 Kč, zastoupena Jiřím Buráněm, před-
sedou

SK Staré Město, o.s., IČ 26587408  27.000 Kč, 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč, zastoupen An-
tonínem Martínkem, starostou sboru

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153  20.000 Kč
zastoupen Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

Moto sport klub v AČR, Staré Město, 
IČ 01171844   80.000 Kč, zastoupen Ing. Libo-
rem Karáskem, předsedou

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

Staroměští šohajíci, IČ 22739050  10.000 Kč
 zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2
Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2016

Soubor písní a tanců DOLINA o.s., 
IČ 60370475  65.000 Kč, zastoupen Ing. Alešem 
Radou, vedoucím souboru

 Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, 

IČ 22879366  40.000 Kč, zastoupen Mgr. Kate-
řinou Vránovou, předsedkyní

Cimbálová muzika Bálešáci, IČ 22891421 
20.000 Kč, zastoupena Ing. Tomášem Vavří-
kem, předsedou

STAROMĚSTSKÁ KAPELA, IČ 70837155 
20.000 Kč, zastoupena Petrem Luběnou, před-
sedou

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, 
IČ 27056121 5.000 Kč, zastoupen Bohumilem 
Višenkou, předsedou

 SPS Staré Město, o.s., IČ 22682724 10.000 Kč
 zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 10.000 Kč
 zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spol-
ku

MS Lípa Staré Město, z.s., IČ 60370378  5.000 
Kč, zastoupen Miroslavem Horkým, předsedou 
spolku

TC Staré Město, z.s., IČ 22723153  5.000 Kč
zastoupen Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem

A.3
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2016

 MS Lípa Staré Město, z.s., IČ 60370378 20.000 
Kč, zastoupen Miroslavem Horkým, předsedou 
spolku

ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní 
spolku

 Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace 
Staré Město 10.000 Kč, IČ 00557269, zastoupen 
Jiřím Horsákem, předsedou organizace

Základní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu Staré Město,  5.000 Kč, IČ 67026575, 
zastoupena Jaroslavem Hradilem, předsedou 
organizace

A.4
Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 
2016

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 20.000 Kč

Staré Město, IČ 71213953, zastoupen Jarosla-
vou Gajovou, předsedkyní

Oblastní Charita Uherské Hradiště, 
IČ 44018886  50.000 Kč, zastoupena Ing. Jiřím 
Jakešem, ředitelem
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Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991  
15.000 Kč, zastoupena Bc. Zuzanou Hoffman-
novou, ředitelkou střediska

B) Individuální dotace

 Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré 
Město, z.s.  20.000 Kč, IČ 61703559, zastou-
pen Milanem Hrabincem, vedoucím střediska 
(účel: nákup a opravy táborového vybavení 
a klubovny, energie, cestovné, ostatní činnost)

Sarkander, z.s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Mgr. Jitkou Škařupovou, místopřed-
sedkyní spolku (účel: podpora letních táborů )

Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště,  500.000 Kč IČ 46257934, 
zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, 
farářem (účel: podpora činnosti a aktivit Řím-
skokatolické farnosti Staré  Město – náklady na 
provoz, energie, splácení jistiny)

Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 
IČ 25300083 3.000 Kč, zastoupeno Mgr. Ing. 
Milanem Antošem, ředitelem (účel: provoz-
ní náklady sociální služby zařízení ERGO 
Uh.Hradiště,
 ve kterém poskytují službu pro osoby s mentál-
ním postižením)

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč, IČ 26593823, zastoupeno 
Mgr. Michalem Škrabánkem, ředitelem
 (účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se 
zdravotním postižením na území ORP)

Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621 
35.000 Kč, zastoupena Bc. Pavlem Novákem, 
ředitelem (účel: provozní výdaje Kontaktního 
centra v Uherském Hradišti, sociálně – patolo-

gické jevy)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., 
IČ 62831585 15.000 Kč, zastoupeno Liborem 
Habartou, jednatelem spolku (účel: XXIII. Me-
zinárodní dětský folklorní festival Kunovské 
léto)

Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., 
IČ 62831585  5.000 Kč, zastoupeno Liborem 
Habartou, jednatelem spolku (účel: Národní 
přehlídka dětského verbuňku)

Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště   1.300.000 Kč, IČ 46257934, 
zastoupena Mgr. Miroslavem Suchomelem, fa-
rářem (účel: dostavba vyhlídkové věže kostela 
sv. Ducha )

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 3.000 Kč, IČ 70820287, za-
stoupen Josefem Trefilíkem, předsedou organi-
zace (účel: zajištění zdravotní kondice včelstev)

Snails Kunovice, IČ 26649675m 0 Kč, zastou-
pen Pavlem Křivákem, předsedou 
 (účel: organizovaná sportovní činnost pro ško-
ly v regionu – Slovácká
 školní softballová liga)

III.  jmenovala
2.4 k podlimitní veřejné zakázce na staveb-
ní práce zadávané v otevřeném řízení na akci 
„Místní obslužná komunikace Louky Staré 
Město“ komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek, která provede i otevírání obálek a posou-
zení kvalifikace ve složení: 

Členové
Josef Bazala – starosta
Ing. Robert Staufčík – vedoucí odboru investic
Ing. Vladimír Kučera – tajemník
Ing. Markéta Hrušková – vedoucí odboru sprá-

vy majetku 
Ing. Jaroslav Mikulík – projektant stavby, MI-
KULÍK projekty s.r.o.

Náhradníci
Mgr. Martin Zábranský – místostarosta
Martin Rachůnek – referent odboru investic
Irena Wunderlichová - referent odboru investic
 Jiří Obdržálek - referent odboru správy majet-
ku
Ing. Radek Jaroš – projektant stavby

IV.  uplatnila

4.1 připomínku ke zprávě o uplatňování Zá-
sad územního rozvoje Zlínského kraje tohoto 
znění: Město Staré Město společně s městy 
Uherské Hradiště a Kunovice pořizují společ-
ný koncepční materiál „Generel dopravy měst 
Uherské Hradiště, Staré Město 
 a Kunovice (GD UHSMK)“. Materiál řeší veš-
keré druhy dopravy na celém území souměstí, 
které v kontextu kraje představuje dopravní 
uzel nezanedbatelného významu. Požaduje za-
pracování výstupů GD UHSMK do ZÚR ZK 
a příslušných krajských oborových dokumentů.

V.  neuplatnila

4.2 podnět k projednání návrhu zprávy 
o uplatňování územního plánu Velehrad.

IV.  uložila

1. Odboru stavebního úřadu a územního plá-
nu

4.1 prověřit promítnutí realizovaných protipo-
vodňových opatření na území Starého Města 
a Uherského Hradiště v ZÚR ZK.

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

(pokračování ze str. 7)

U S N E S E N Í
z 28. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21.03.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 11.03.1999 
mezi městem Staré Město (pronajímatel) a Oblast-
ní charitou Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Vele-
hradská třída 247, IČ 44018886 (nájemce) týkající 
se pronájmu části domu č. p. 653, ul. Na Hradbách 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
o výměře 24 m2 (jedna místnost) a části chodby 
o výměře 7 m2, dohodou k 31.03.2016. 

1.2 nájem části pozemku p. č. 6068/98 orná půda 
o výměře 140 m2 v lokalitě Louky ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlast-
nic pozemku paní Ivy Durníkové, bytem Kostela-
ny nad Moravou 178 a paní Kláry Pálkové, bytem 
Uh. Hradiště, Štěpnická 1084, na dobu neurčitou 
a nájemné ve výši 
1 Kč/m2 za rok, za účelem veřejné polní cesty – 
umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.

1.3 změnu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu 
ze dne 08.06.2009 mezi městem Staré Město (pro-
najímatel) a paní Vladimírou Králíkovou, bytem 

Modrá 207. Nově je předmětem nájmu pronájem 
části pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 
200 m2 a části pozemku p. č. 6081/33 ovocný sad 
o výměře 1.300 m2, vše lokalitě Zadní Morávka ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Nájem je osvobozen od DPH.

pronájem části pozemku p. č. 6081/33 ovocný sad 
o výměře 900 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Anně Hemzové, bytem Staré Město, Slavomírova 
1401, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v da-
ném k. ú. za jeden ha za jeden rok nájmu, za úče-
lem zemědělského obhospodařování – zahrady.
Nájem je osvobozen od DPH.

1.5 výsledek výběrového řízení „Převod ma-
jetku – prodej pozemku p. č st. 501 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 251 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 531, rodinný dům a části pozemku 
p. č. 7166/2 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 
200 m2, vše v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště“, za účelem výstavby 
rodinného domu s nebytovými prostory. Vybraný 
uchazeč pan Josef Budař, bytem Staré Město, Na 

Hradbách 627 s nabídkovou cenou 1.050.000 Kč.

1.8 výsledek výběrového řízení na prodej bytové 
jednotky č. 2, v bytovém domě č. p. 1880, ul. Za 
Mlýnem ve Starém Městě (byt o velikosti 2+1, 
I. kategorie, I. podlaží, PP 55,22 m2) včetně spo-
luvlastnického podílu o velikosti 532/10160 na 
společných částech domu a na pozemku p. č. st. 
2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. Vy-
braný uchazeč – manželé Mgr. Antonín a Marie 
Gajdošovi, bytem Velehrad, Salašská 259, s nabíd-
kovou cenou 1.380.000 Kč.

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupe-
né 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“, (umístění kabelového 
vedení NN v délce trasy 489 m a 7x pilířová skříň) 
na pozemcích p. č. 340/121, 340/137, 340/132, 
340/107, 4525/21, 4525/3, 135/63 a 4546/23, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
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U S N E S E N Í
z 29. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.03.2016

U S N E S E N Í

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelového vedení NN v délce trasy 
489 m a 7x pilířová skříň. 

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 2016 platí částka  
20 Kč/m2 za rok. 

1.11 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupe-
né 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, 
Vlk, smyčka NN“, (umístění kabelového vedení 
NN v délce trasy 8,4 m) na pozemcích p. č. 44/32 
a 44/52, vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelového vedení NN v délce trasy 
8,4 m. 

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 2016 platí částka  
20 Kč/m2 za rok. 

II. neschválila

1.12 prominutí zbylé části zákonných úroků 
z prodlení ve výši 16.951 Kč, které byly vypočteny 
z dlužné částky ve výši 22.850 Kč za pronájem částí 
pozemků, 2 ks mobilních buněk a 83 ks silničních 
panelů, vše v areálu „Přístaviště“, panu Zbyňku 
Stuchlíkovi, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1165.

III. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.5 převod majetku – prodej pozemku p. č st. 501 
zast. plocha a nádvoří o výměře 
 251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, rodinný 

dům a části pozemku p. č. 7166/2 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře cca 200 m2, vše v lokalitě 
Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Josefu Budařovi, bytem Staré Měs-
to, Na Hradbách 627, za cenu 1.050.000 Kč, za 
účelem výstavby rodinného domu s nebytovými 
prostory.

1.6 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6073/112 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
cca 80 m2 a části pozemku p. č. 6073/79 orná půda 
o výměře cca 30 m2, které se nachází v lokalitě ul. 
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům panu Ing. Tomáši Vybíralovi, 
bytem Uh. Hradiště, Trnková 428 a paní Monice 
Vybíralové, bytem Staré Město, Trávník 2149, za 
cenu 900 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

1.7 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře 12.493 m2 v lo-
kalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o., Ostrožská 
Nová Ves, Dědina 959, IČ 25321820, za cenu 1.200 
Kč/m2 + příslušná DPH, za účelem vybudování 
zázemí pro společnost.

převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda o výměře cca 1.390 m2 
v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti STAPAK, spol. s r. o., Staré Město, Tyršova 
997, IČ 60740256, za cenu 1.200 Kč/m2 + přísluš-
ná DPH, za účelem vybudování areálu společnos-
ti.

převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda a části pozemku 
p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 
6.000 m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti VOJTA s. r. o., Praha 10, Bratří Čap-
ků 1844/17, IČ 27165680, za cenu 1.200 Kč/m2 
+ příslušná DPH, za účelem vybudování areálu 
pro lehkou výrobu a montáž – stroje pro potravi-
nářský průmysl.

převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6064/32 orná půda a části pozemku 
p. č. 6064/71 orná půda o celkové výměře cca 500 
m2 v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Josefu Maňákovi, Staré Město, Na Výsluní 1384, 
IČ 65810023, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná 
DPH, za účelem vybudování dílny pro výrobu 

nábytku.

1.8 převod majetku – prodej bytové jednotky 
č. 2 v bytovém domě č. p. 1880, ul. Za Mlýnem 
ve Starém Městě (byt velikosti 2+1, I. kategorie, 
I. podlaží, PP 55,22 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 532/10160 na společných čás-
tech domu 
a na pozemku p. č. st. 2370/1, vše v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům Mgr. Antonínu 
a Marii Gajdošovým, bytem Velehrad, Salašská 
259, za cenu 1.380.000 Kč.

1.9 převod majetku – výkup pozemků a země-
dělské stavby v areálu Školního hospodářství ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:
p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o výměře 395 
m2
p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2
p. č. 2517/1 ostat. plocha/neplodná půda o výměře 
554 m2
p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 50 
m2
p. č. 6285 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 111 
m2
zemědělská stavba na pozemku p. č. st. 1636, kte-
ré jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 
3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za 
cenu obvyklou – dle znaleckého posudku, za úče-
lem realizace bytové výstavby v této lokalitě.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města schválit

1.4 převod majetku – prodej pozemků:
p. č. 6023/29 ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 348 m2
p. č. 6015/8 orná půda o výměře 19.817 m2
p. č. 6015/378 orná půda o výměře 19.817 m2
p. č. 6015/9 orná půda o výměře 2.049 m2
p. č. 6011/248 ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 15 m2, které se nachází v lokalitě Olší ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Michalu Ryškovi, bytem Staré Město, Vele-
hradská 1624, za účelem zemědělského obhospo-
dařování, z důvodu obhospodařování společností 
Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město.

V. vzala na vědomí

6.1 stanovisko ke kontrolním zjištěním finanční-
ho a kontrolního výboru v roce 2015.

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila
2.1 dokumentaci pro provedení stavby na akci 
„Základní umělecká  škola ve Starém  Městě“.
2.2  zadávací podmínky k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané  v otevřeném 
řízení na akci „Základní umělecká škola ve Starém  
Městě“.
2.3 dokumentaci pro provedení stavby na akci 
MŠ Rastislavova – plynová kotelna,  úprava sítí.
2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce na akci  MŠ Rastislavo-
va – plynová kotelna, úprava sítí.

II.  jmenovala

2.2 k podlimitní veřejné zakázce na stavební prá-
ce zadávané v otevřeném řízení na akci  „Základní 
umělecká škola ve Starém Městě“ komisi pro po-
souzení a hodnocení  nabídek, která provede i ote-
vírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: 

Členové komise:
 Josef Bazala, Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta 
Hrušková, Ing. Vladimír Kučera, Ing.  Jaroslav 
Mikulík
Náhradníci:
 Mgr. Martin Zábranský, Martin Rachůnek, Jiří 
Obdržálek, Irena Wunderlichová,  Ondřej Tome-
šek

III.  určila

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci  MŠ 
Rastislavova – plynová kotelna, úprava sítí tyto 
dodavatele:  
LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hra-
diště
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město
STAVBY Slováček s.r.o., Tovární 841, 686 03 Staré 
Město
STAVEBNINY Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 
Babice

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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JOSEFSKÝ PLES PRO RADOST
Jaro je v plném proudu a vzpomínat na plesovou sezónu se 

zdá tabu, ale naše obchodní parta a věřím, že i návštěvníci ple-
su, vzpomínáme v dobrém. Přišlo sice podstatně méně lidí, než 
bývá zvykem, ale to nám nemohlo nikomu pokazit náladu a chuť 
se bavit. Obě kapely – cimbálovka Harafica a Herbalia band – 
hrály tradičně bezvadně a ples se v okamžiku změnil v oslavu 
25. výročí firmy Potraviny Hráčková. K radostné náladě přispěli 
i ochotníci z Komně, kteří neváhali rozdávat radost a navíc ještě 
splynuli s plesovým veselím, když se přidali k tančícím párům.

Pro někoho by se mohlo zdát, že to byl komerční propadák. 
Ovšem nevím, jak je to možné – snad to bylo větším prostorem 
na parketu nebo v bufetu – ale vína se vypilo stejně jako při vy-
prodaném plese a tombola se prodala zrovna tak.

Jak jsem děkovala na plese, děkuji i nyní. Za všechno. Za pří-
zeň a věrnost po těch celých 25 let, co k nám chodíte nakupovat, 
i za to, že chodíte na naše plesy. Děkuji.

Text: Marie Hráčková
Foto: Aleš Korvas

SKUPINA PŘÁTEL HISTORIE MORRIGAN SLAVÍ LETOS
20 LET OD ZALOŽENÍ 

KULATÉ VÝROČÍ

Dvacáté výročí od svého založení oslaví le-
tos skupina přátel historie ze Starého Města, 
Morrigan. V prostorách Jezuitského sklepa 
ve Starém Městě mohli návštěvníci výstavy, 
organizované členy spolku u příležitosti oslav 
založení, vidět výstavu o skupině Morrigan.  
K vidění byly kromě jiného hlavně zbraně, 
různé druhy zbroje, oděvů, luků nebo vybave-
ní dobového tábora z období raného středově-
ku, na který se skupina orientuje.

Několika desítkám dospělých zpříjemnilo 
sobotní návštěvu výstavy plné historie také 
ochutnávka vín Spolku přátel vína ze Starého 
Města. Děti měly příležitost poměřit si své síly 
za pomoci dobových zbraní na připraveném 
kolbišti.

Kulaté výročí 70. narozenin oslavil le-
tos v únoru bývalý hráč ledního hokeje TJ 
Jiskry Staré Město a dlouholetý hokejový 
trenér pan Zdeněk Vícha, v hokejových 
kruzích známý spíše pod přezdívkou Ba-
ron. Na trenérská léta, za která vychoval 
spoustu skvělých hokejistů, při přátel-
ském utkání uspořádaném na počest jeho 
kulatých narozenin zavzpomínali jak 
jeho odchovanci, tak dřívější spoluhráči 
ze slovenské ligy, dnes už v pokročilých 
letech. Ani věk pro ně ale nebyl překáž-
kou k tomu, aby si společně s Baronový-
mi vnoučaty zahráli hokejový zápas. Sta-
roměstskému občanovi Zdeňku Víchovi 
přejeme k sedmdesátinám hodně zdraví 
a neutuchající životní elán.
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JEZUITSKÝ SKLEP HOSTIL PŘEDNÁŠKU
O HISTORII ARCHEOLOGIE VE STARÉM MĚSTĚ

ANTONÍN ZELNITIUS
PRVNÍ ARCHEOLOG A MUZEJNÍK VELKOMORAVSKÉHO VELIGRADU

Několik desítek návštěvníků z řad veřejnosti si nenechalo 
v pondělí 21. března v prostorách Jezuitského sklepa v Event 
centru ve Starém Městě ujít přednášku Luďka Galušky a jeho 
hostů na téma historie archeologie ve Starém Městě. Během 
téměř dvě hodiny trvající přednášky seznámili doc. Luděk Ga-
luška, Mgr. Lucie Valášková a Dr. Jiří Jilík příchozí s počátky 
arechoelogických výzkumů ve staroměstské lokalitě. „Povídání 
pana Galušky vždy přiláká spoustu lidí a to hlavně těch, kte-
ří v archeologii nijak kovaní nejsou, on je totiž vždycky skvělý 
vypravěč, který ví jak diváky zaujmout,“ řekl starosta Josef Ba-
zala, který si přednášku nenechal ujít. Po úvodním slovu pana 
Galušky vystoupila se svým příspěvkem Lucie Valášková, která 
hosty seznámila s původními vykopávkami Viléma Hrubého 
a detailněji s tím, jak vlastně archeologický výzkum ve Starém 
Městě začal. 

Velikou část dvouhodinového pojednání věnovali přednáše-
jící období Velké Moravy, Slovanům a především lokalitám „Na 
Valech“ a „Na Dvorku“,  která se nachází pod dlažbou nově zbu-
dovaného náměstí Velké Moravy a kostela Svatého Ducha. Do 
lokality naleziště na „Na Dvorku“ částečně zasahuje i Jezuitský 
klep, kde se přednáška konala. 

Po skončení přednáškové části představil svůj filmový do-
kument „Dva roky s profesorem,“ autor snímku,  Jiří Deml. 
V přibližně půlhodinovém filmu zachytil archeologa profesora 

Před 140 lety, 12. dubna 1876, se v Uherském Hradišti naro-
dil Antonín Zelnitius, významná osobnost meziválečné archeo-
logie na Uherskohradišťsku, objevitel velkomoravského Velig-
radu-Starého Města, člověk, jenž s tímto místem, dnes městem, 
spojil celý svůj život.

Do širšího podvědomí veřejnosti se nedostal jako vystudo-
vaný učitel, ale především jako zanícený archeolog a horlivý za-
stánce velkomoravského Veligradu v místech dnešního Starého 
Města. Byl to on, kdo od samého začátku na sklonku předmi-
nulého století věřil, že ve Starém Městě „Na Valách“ je těžbou 
písku ničeno pohřebiště velkomoravského Veligradu a kdo ve 
zlaté náušnici nalezené Petrem Burešem právě při této těžbě 
v tzv. Klečkově písečníku rozpoznal skvost z doby Velké Moravy 
a kdo poté v roce 1924 prozkoumal prvních 11 hrobů tohoto 
pohřebiště. 

Světlo světa díky němu mohly spatřit první skvosty velko-
moravského šperkařství, doklady života společenských elit, 
i předměty obyčejných lidí, kteří v 9. století obývali morav-
ní pravobřeží v místech dnešního Starého Města. Ruku v ruce 
s tím se ovšem stala aktuální otázka „kam s nimi“, kam uložit 

získané nálezy. Zde vyšlo vstříc tehdejší ve-
dení Starého Města, které nejprve uvolnilo 
několik místností v tzv. staré škole, kde byly 
nálezy uskladňovány a od 1. července 1925 
dokonce vystaveny pro veřejnost. 

A v tomtéž roce, 28. září, za významného 
Zelnitiova přičinění, došlo také k ustanove-
ní Archeologického spolku Starý Velehrad 

Viléma Hrubého při průzkumech ve Starém Mestě ve druhé po-
lovině minulého století. 

„Toto je druhá akce pana Galušky, na které jsem byl. Stejně 
jako před několika lety jsem i nyní maximálně spokojený a všem 
vřele doporučuji jeho další přednášku. Člověk sice žije mnoho 
let v podstatě  pár metrů od Velkomoravského památníku, ale 
nic o tomto místě pořádně neví.  Když se mě teď nějaká návštěva 
zeptá na zdejší historii, tak aspoň vím, co odpovědět,“ řekl jeden 
z návštěvníků Erik Feldvábel.   Nejen přednáška, ale i snímek 
pana Demla ho přitom velmi nadchl. „Krásně udělaný doku-
ment, který není nijak přitažený za vlasy a poodkrývá dějiny 
archeologie v našem městě,“ shrnul nakonec.

se sídlem ve Starém Městě, který se stal 
garantem všech následujících archeologic-
kých vykopávek. 

Samostatné staroměstské museum bylo 
založeno 29. května 1927, a jak uvádí Re-
vue Moravskoslovenské pomezí z roku 
1938 „možno ho dnes zařaditi mezi nej-
cennější musea po stránce archeologické 
éry staroměstské vůbec“. 

Staroměstské archeologické muzeum 
existovalo dlouhých 37 let. Jeho zaklada-
tel, Antonín Zelnitius, „své“ muzeum nepřežil, zemřel ve Sta-
rém Městě po těžké nemoci 3. března 1957. 

Ač stále vitální, odstoupil Antonín Zelnitius pro stáří a ne-
moc v březnu roku 1947 ze všech funkcí a stáhl se do ústraní. 
Ne však zcela, neboť již 10. září 1949 oznámil do Brna, že v po-
loze „Špitálky“ ve Starém Městě jsou bagrem ničeny slovanské 
kostrové hroby, a že mezi nimi leží „jakési rumiště“. Tím se de 
facto stal spoluobjevitelem druhého, prokazatelně velkomorav-
ského kostela na půdě Starého Města. Antonín Zelnitius tak 
spolu s Vilémem Hrubým stojí na čele celé plejády více či méně 
známých archeologů, objevitelů velkomoravské minulosti Veli-
gradu – Starého Města, kteří by si na půdě města, které svou 
prací tak proslavili, jistě zasloužili zvláštní prezentaci. A nemusí 
to být zrovna muzeum… 

Luděk Galuška
Centrum slovanské archeologie HM MZM

(redakčně zkráceno) 
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Chránit, chovat, krmit a pomáhat přirozenému 
rozmnožení zvěře ve svém revíru. To je ve stručnosti  
každodenní činnost členů spolku Myslivecké sdru-
žení „Lípa“ Staré Město. Na 1420 hektarech honitby, 
kterou obhospodařují a již tvoří téměř výlučně pole  
s menším množstvím remízků, se o to snaží členové my-
sliveckého sdružení ze všech sil. Síť cyklostezek, silnic 
a železnic tvoří uzavřený ostrůvek, v němž není ani 
jediný hektar lesa. To tvoří velmi specifické prostředí 
s množstvím negativních vlivů na nerušený život zdejší 
fauny. Náplní práce staroměstských myslivců je už od 
roku 1929 zejména péče o zvěř v době nedostatku potra-
vy, propagace myslivosti a ochrany přírody, vysazování 
nových jedinců do volné přírody a ochrana těch, kteří již 
v jejich revíru žijí. 

Počet členů sdružení býval dříve omezen, neboť na ur-
čitou rozlohu honitby mohl být pouze daný počet členů. 
Dnes má Mysliveckém sdružení „Lípa“ 39 členů, kteří 
mají hlasovací právo na členské schůzi. Další jsou takzva-
ní čekatelé. Ti mohou být na seznamu čekatelů o členství 
i několik let. Plnoprávnými členy spolku se stávají na zá-
kladě rozhodnutí stávajících členů. „Jediný rozdíl mezi 
řádným členem a čekatelem je ve volebním právu na 
členské schůzi. Práva i povinnosti jsou jinak úplně stej-
né,“ dodal předseda zdejších myslivců Miroslav Horký.

Staroměstská honitba je domovem různých druhů 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU
zvěře. Dobře se zde daří srnčí 
zvěři, velmi dobrý je rovněž 
stav kachen divokých.  Stejně 
tak jako ostatní myslivecká 
sdružení se potýkají i staro-
městští nimrodi s úbytkem 
zejména zaječí zvěře, proto 
téměř každé jaro vysazují 
nové kusy do prostoru obhospodařované honitby. „Náš 
spolek spíše zvěř vypouští, nežli loví. Nakupujeme za-
jíce, které potom vysazujeme do honitby s tím, že dou-
fáme v jejich přirozené rozmnožení. To, že se nejedná  
o levnou záležitost, potvrzuje i skutečnost, že jeden kus 
zaječí zvěře, bez rozdílu pohlaví vyjde na osmnáct set až 
dva tisíce korun,“ doplnil Horký. Město před čtyřmi lety 
myslivcům finančně pomohlo a částkou sto tisíc korun 
tuto snahu podpořilo. Na pět desítek zajíců bylo vysa-
zeno ve dvou lokalitách honitby, konkrétně na Loukách 
a menší část potom v oblasti za Slezanem. Chovatelské 
úspěchy mají staroměstští myslivci s chovem kachen  
a bažantů. „Kachny a bažanty nakupujeme a vypouštíme 
pravidelně každé jaro, hlavně populace kachen se zvyšu-
je každým rokem,“ řekl Horký. Místní myslivci získali 
také povolení od státní správy ochrany přírody pro chov 
divokého králíka, který především vlivem nemocí téměř 
vymizel, a za poslední dva roky už dvakrát vypouštěli 
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králičí omladinu do revíru. Nejinak tomu bude i letos 
kdy mají v plánu vypustit do volné přírody dalších čty-
řicet kusů králíků.

Pokles stavu zvěře je podle předsedy způsoben hlavně 
přemnožením škodné, což jsou ve zdejším revíru přede-
vším lišky. Ty podle Horkého nemají ve volné přírodě 
přirozené nepřátele. Jejich počty dříve redukovaly ne-
moci, zejména vzteklina, tu se ale podařilo zcela vymýtit 
pomocí plošného očkování, kdy je v pro lišku voňavé ná-
straze z rybí moučky uschována kapsle s vakcinační lát-
kou. Po jejím sežrání je tak liška v podstatě naočkována. 
Za rok 2015 registrují myslivci nejvyšší počet ulovených 
lišek, a to 33. „Když vezmete v úvahu fakt, že se vloni na-
proti tomu ulovili jen 3 zajíci, je jasné jaký je jejich poměr 
v přírodě,“ podotkl Miroslav Horký.  

Hojně zastoupená je v honitbě v posledních letech 
i černá zvěř, čili divočáci. Škody, které způsobují, jsou 
značné. Divoká prasata jsou všežravci, nemají problém 
sežrat nejen kukuřici, ale i malé zajíce, vybrat bažan-
tí hnízdo nebo dokonce malé srnče. Lov černé zvěře se 
celkem daří, loni jich ulovili členové MS „Lípa“ jedenáct, 
o rok dříve dokonce přes dvacet. Přesto se jejich počet  
v době, kdy roste kukuřice a řepka, mnohonásobně zvýší.

Myslivci pořádají každoročně dva hony, hlavní je po-
slední prosincový, tzv. babský. Účastní se ho totiž i part-
nerky myslivců. Vzhledem k již vzpomínaným nízkým 
stavům zvěře drobné se jedná spíše o procházku v přírodě. 
Během honu myslivci uloví pouze několik jednotlivých 
kusů, zajíci se téměř neloví. Jedinou výjimkou je okolí vi-
nohradů při cestě na Velehrad, kde zajíci způsobují škody 
okusem révy a ovocných stromků. Starší členové spolku 
ještě pamatují doby, kdy se během honu podařilo ulovit 
i tři stovky zajíců, to zní dnešním myslivcům spíš jako 
pohádky. Po skončení honu se koná posezení v sídle 
sdružení na Mlýně, tzv. poslední leč.

Myslivecké sdružení je financováno téměř výlučně 
z členských příspěvků a z vlastní činnosti, do kte-
ré se počítá práce pro město, stavění pódia na kultur-
ní akce, poskytování občerstvení  
v rámci různých společenských akcí 
apod. „Hodně nám finančně pomá-
há město, především prostřednic-
tvím grantů a dotací,“ dodal Hor-
ký. Činnost myslivců může široká 
veřejnost vidět i mimo honitbu. 
V prostorách Společensko-kulturní-
ho centra se v minulém roce konala 
výstava trofejí, myslivci doufají, že se 
podaří získat pověření k jejímu ko-
nání i příští rok. Každoročně se zú-
častňují Dne země, který organizuje 
Středisko volného času Klubko, letos 
budou poprvé jeho spoluorganizáto-
rem.

Text: Aleš Korvas

Název spolku: Myslivecké sdružení Lípa, z.s.

Rok založení: 1929

Počet členů: 39

Adresa sídla: Tovární 156, Staré Město, 686 03
 (areál bývalého polního mlýna)

www: nejsou

Tel. číslo: 604 102 118

Jméno kontaktní osoby: Miroslav Horký,
    předseda
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„BABIČKO, 
NAUČ MĚ 

CHARLESTON“
S příchodem prvních jarních dnů 

jsme se my – děti z MŠ Rastislavova 

snažily potěšit svým tanečním vy-

stoupením o dvě generace starší obča-

ny. Snad se jim naše vystoupení líbilo 

a přineslo jim radost do dalších dnů.

Děti z Beruškové školky

Kouzelný týden plný pohádek pro-
žily děti z beruškové mateřské škol-
ky. A čím byl kouzelný? Do školky 
přicházeli po obědě a odpoledním 
spaní tatínci, maminky a babičky 
s knížkami z dob svého dětství nebo 
ze současnosti a předčítali dětem po-
hádky nebo příběhy, ze kterých byly 
děti nadšené a poslouchaly se zataje-
ným dechem. Byl to super týden pro 
všechny.

p. uč. Marcela

POHÁDKOVÉ ČTENÍ V BERUŠKOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLCE

NEJMILEJŠÍ KONCERT VE STARÉM MĚSTĚ
Sokolovna ve Starém Městě se stala v sobotu 9.4.2016 

dějištěm již pětadvacátého ročníku Nejmilejšího kon-
certu dětí z dětských domovů. Tento projekt je regionál-
ním kolem zájmových uměleckých aktivit dětí, který má 
až celorepublikovou tradici. Na sto dvacet soutěžících 
ze sedmnácti dětských domovů z regionu Moravy a Vy-
sočiny se po přivítání starostou Starého Města Josefem 
Bazalou, místostarostou Uherského Hradiště Zdeňkem 
Procházkou a zástupcem Federace dětských domovů ČR 
Olgou Lysou, utkalo ve třech hlavních oborech a to hu-
debním, tanečním a literárně dramatickém. Ti nejlepší 
pak postupují do celostátního kola, které je již nesoutěž-
ní a bude se konat 28.5.2016 v Multifunkční aule GONG 
v Ostravě. „To už je jen přehlídka těch nejlepších,“ řek-
la ředitelka pořádajícího dětského domova v Uherském 
Hradišti Ivana Lacková a dodala, že historie koncertu byla 
dána před dvaceti pěti lety právě v tomto dětském domo-
vě. Zároveň podotkla, že se na organizaci této již tradiční 

soutěže podílel místní domov již posedmé. O výkonech 
soutěžících rozhodovala tříčlenná porota složená z peda-
gožek uměleckých škol ve Starém Městě a Uherském Hra-
dišti a vedoucí Domova pro osoby se zdravotním posti-
žením ve Starém Městě. Po ukončení všech vystoupení si 
děti odnášely do svých domovů nejen ceny, ale i příjemné 
zážitky z celého dne.                       Text a foto: Aleš Korvas
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Ve čtvrtek 17. března staroměstští žáci pátého ročníku navštívili budovu  
II. stupně. Sešli se zde s dětmi z Jalubí a Nedakonic a všichni velmi zdařile před-
vedli své schopnosti prezentovat v anglickém jazyce školu, ze které přicházejí. Poté 
rozděleni do skupinek prozkoumali  školu a společně hledali odpovědi na záludné 
otázky. Při pátrání v budově II. stupně se mohli obrátit na hlídky deváťáků. Právě 
díky nim nikdo nezabloudil a bez problémů se všichni vrátili na svá stanoviště. 
Žáci se seznámili s druhým stupněm a teď už  vědí, že nejkratší cestou od TV 
k šatnám vede šest schodů, v počítačové učebně č. 2 se nachází 31 počítačů, vlevo 
od akvária je kuchyňka, naproti učebny hudební výchovy má svá terária krou-
žek Leguánek.... Za pěkné prezentace a především za vzájemnou spolupráci byli 
všichni zúčastnění odměněni a na památku obdrželi drobné upomínkové před-
měty. Dvě příjemně strávené hodiny uběhly rychle a v 10 hod. před II. stupněm 
zaznělo  „AHOJ V ZÁŘÍ!“.                                                        Mgr. Hana Doležalová

PÁŤÁCI POZNÁVALI II. STUPEŇ

Ocenění za dlouholetou vynikající pedagogickou práci si na 
radnici z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina 
Zábranského převzala ve čtvrtek 7. dubna 2016 trojice učitelek 
ze Základní školy Staré Město, Mgr. Hana Havlišová, Mgr. Eva 

Koňaříková a Mgr. Hana Pelková. Za svoji dlouholetou profesní 
kariéru vychovaly několik generací žáků. Vedení radnice jim za 
obětavou práci věnovalo kytice, pamětní listy, obrázky se sym-
bolikou Starého Města a pamětní medaile.

text: Aleš Korvas, foto: Vladimír Kučera

Silný štěkot psa u domku v Častkově značí, že jsem s panem 
Bohumilem Mokrošem na správné adrese. Ano, je to oblíbe-
ný jezevčík našeho bývalého redaktora a kronikáře pana  Mi-
lana Kubíčka, kterého jsme přijeli navštívit. Jak tak beseduje-
me, došlo i na to, jak dlouho vlastně byl pan Milan Kubiček 
redaktorem Staroměstských novin. Denně dojížděl na staro-
městskou radnici  plných 21 let, a to nejen v pracovní dny ale  
i  v sobotu nebo neděli, kdykoliv se něco  dělo okolo Starého Měs-
ta. Zaznamenal skutečnosti, zdokumentoval pro vydání a začer-
stva napsal článek do Staroměstských novin. Spočítal nám, že za 
tu dobu zpracoval 252 měsíčních vydání novin a k tomu ještě  
3 mimořádná vydání.

Jeho úkolem bylo ale i zaznamenávat vše podstatné pro kro-
niku našeho města  dalším generacím.  Byl všude, vše zazna-
menal, všechny spočítal a s bohatou fotodokumentací  napsal  
a zredigoval do vydáni Startoměských novin.

Bohužel, nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Tak to 
bylo i v případě pana Kubíčka. Přesto je stále veselý, na všechny 
ve Starém Městě vzpomíná a pozdravuje. Poděkoval i za přání 
k jeho narozeninám, která dostal od Staroměšťanů. I dnes stá-

NÁVŠTĚVA U PANA MILANA KUBÍČKA

le pečlivě čte všechna vydání Staroměstkých novin. Čas ubíhal   
a my jsme museli naši návštěvu pomalu končit. Znovu jsme po-
přáli  mnoho zdraví, které pan Milan Kubiček tolik potřebuje. 
Na zpáteční cestě jsem si uvědomili jak má tuto práci redaktora 
a kronikáře rád, jak pro ni žije a kolik nám všem dal informací 
za celou dobu 21 let. Tak ještě jednou mu za všechny děkuje-
me a přejeme hodně zdráví. A já ještě děkuji panu Bohumilovi 
Mokrošovi za dopravu do Častkova  a zpět.

Radoslav Malina



Základní škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY

18

V rámci projektu Na křídlech jeřábů, který realizuje ško-
la pod záštitou velvyslanectví Japonska v Praze, naši páťáci 
v březnu vytvořili řetěz z 999 jeřábů (skládanka origami). V úterý 
15. března p. ředitel  poskládal za asistence vybraných zástupců 
z jednotlivých tříd z ročníku posledního tisícího jeřába a spo-
lečně se žáky uzavřel věnec v národních barvách. Při příležitos-
ti ukončení II. světové války zavítají zástupci velvyslanectví na 
naši školu, aby jim páťáci věnec odevzdali. S pomocí Městského 

Tento vrstevnický program je důležitou 
součástí našeho Minimálního preventiv-
ního programu. Stal se na naší škole už 
tradicí, přičemž navazuje na ostatní ob-
lasti prevence rizikového chování na obou 
stupních Základní školy ve Starém Městě. 

Peer programy organizuje metodik 
prevence v úzké spolupráci s psycholož-
kou naší školy. Peer aktivisté, žáci osmých 
a devátých tříd, se seznamují s problema-
tikou různých druhů rizikového chová-
ní a vytvářejí prezentace na dané téma. 
V letošním školním roce proběhlo už 
druhé setkání peer aktivistů s dětmi ve 
2. - 5. třídách. 

Peer aktivisté do svých programů pro 
nejmladší žáky zařadili mimo jiné vyprá-
vění o nebezpečném vlivu všudypřítomné 
reklamy, hry a písničky, které děti velmi zaujaly a pobavily. Ve 
3. třídách vysvětlili dětem zdravý životní styl formou prezentací 
na interaktivní tabuli a vyzkoušeli si své znalosti ve skupinách. 

Starším žákům promítali prezentace a vedli dialogy o šikaně 
s tím, jak se jejím formám bránit. Seznámili je rovněž s bezplat-
nou linkou bezpečí a se schránkou důvěry, která je umístěna ve 
škole.

U nejstarších žáků se zaměřili také na problematiku požívání 

PAN ŘEDITEL POSKLÁDAL TISÍCÍHO JEŘÁBA

PEER PROGRAM NA 1. STUPNI ZŠ

úřadu ve Starém Městě pak jeřábi roztáhnou pomyslná křídla 
a vydají se na dlouhou cestu k památníku Sadako Sasaki v Hiro-
šimě s přáním pokoje a míru na zemi. Se skládáním panu ředite-
li pomáhali Eliška Vránová, Lukáš Šenkyřík a Šimon Horníček. 
V hodinách matematiky děti skládaly co možno největší sklá-
danky jeřábů.  Ty, díky výbornému technickému nápadu Pavla 
Valenty, zdobí už dnes prostory školy.

Autor článku: Mgr. , PhD. Kroutilíková Beáta

alkoholických nápojů a kouření. Seznámili je s různými techni-
kami odmítání těchto společenských nešvarů. Například odmít-
nutí s vysvětlením, převedení řeči jinam, porouchaná gramofo-
nová deska, odmítnutí jako pomoc. Při scénkách, které si děti 
na daná témata zahrály, se zasmály a zároveň poučily.

Poslední setkání peer aktivistů s žáky v tomto školním roce 
se uskuteční 3. května.

Mgr. Milana Matyášová, metodik prevence na 1. stupni
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VINAŘI ZVOU NA KOŠT VÍNA
Jak už se stalo tradicí, sezonu velkých koštů vína na Uherskohradišťsku uza-

vírá ten staroměstský. „Košt směřujeme vždy na druhou květnovou sobotu, za-
čínáme v 16:00 hod. Návštěvníkům nabídneme cca 600 vzorků vína, od vinařů 
nejen ze slovácka, ale také z mikulovska, břeclavska a znojemska. Tradičně bu-
dou zastoupeni nejen malovinaři, ale i větší vinařství a vinařské závody“ uvádí 
předseda pořádajícího vinařského spolku Dalimil Vrána.

Jeho kolega Luděk Vávra přidává informace o letošní novince: „Chceme mi-
lovníky vína nejen kvalitně pohostit, ale také rozvíjet jejich znalosti o tomto 
ušlechtilém nápoji, proto jsme se letos s kolegy při přípravě katalogu zaměřili 
i na hůře hodnocená vína. Tam, kde odborní degustátoři, pod vedením garanta 
výstavy pan Josefa Bičana, odhalí při hodnocení vadu, nebo chybu vína, bude 
tento poznatek konkrétně uveden v katalogu výstavy.“ 

„Víno je teď velmi populární nápoj, návštěvníci koštů mu čím dál víc rozu-
mí a často se stává, že poznají, že některý nabízený vzorek občas není zrovna 
odpovídající kvality, ale už neumí danou vadu, nebo pochybení vinaře správně 
pojmenovat. Když jim ale v katalogu napovíme, nebude to mít jen vzpomínaný 
vzdělávací efekt, ale věříme, že to bude i vítanou zpětnou vazbou tomu které-
mu konkrétnímu vinaři.“ vysvětlují záměr zbývající členové spolku Karel Čejka, 
Ivan Hulcký a Jaroslav Pelka.

V sálech SKC Staré Město si tedy 14. května mohou milovníci vína nejen při-
pít výborným vínem, zazpívat si s CM Bálešáci, podebatovat s vinaři a ochutnat 
něco z bohatě zásobeného bufetu, ale také se naučit lépe vínu rozumět a znát ho.      

VELIKONOCE V KMŠ
Vzkříšení Pána Ježíše jsme oslavili v naší KMŠ hned po Ve-

likonočním pondělí. Otec Miroslav nám poutavým způsobem 
přiblížil, jak velké a milosrdné je Ježíšovo srdce. Děti měly mož-
nost uvědomit si, čím mohou Pána Ježíše a své kamarády zra-
ňovat a následně poprosit o odpuštění. A protože jsme ovečky 
našeho dobrého pastýře, dostaly děti na památku prostorový 
obrázek s příběhem. S písničkou Ovečka kudrnatá jsme naše 
společné setkání ukončili.

ŠM a GG

HUDEBNÍ DOPOLEDNE V KMŠ
V tomto aprílovém počasí nám veselou jarní náladu přivezl 

hudebník pan Břetislav Vojkůvka. Rozezpíval a roztancoval ce-
lou naši školku. Děti se nadšeně zapojily při zpěvu známých pís-
niček jako „Rozvíjej se poupátko“, „Popelka“, „Statistika“ a jiné. 

AV

DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI
Nejen na silnici můžeme potkat auta a jiné dopravní pro-

středky. Tento týden jsme je mohli vidět i ve třídách KMŠ. 
A nejen dopravní prostředky, ale i živé semafory. Děti se učily 
základní pravidla při pohybu na silnici a kolem silnice. A jak 
jinak, než zážitkovou činností. Doufáme, že tak předejdeme 
mnohým úrazům. JM
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Již po čtrnácté se zúčastnila staroměstská knihovna Noci 
s Andersenem, během které děti z řad členů knihoven po celé 
republice stráví noc v knihovně, škole nebo tělocvičně, aby si 
před spaním přečetly některou z pohádek H. Ch. Andersena. 
Ve Starém Městě si tak dvacítka dětí v pátek 1. dubna vyslechla 
Malou mořskou vílu. 

V duchu této pohádky se odvíjel také karneval v Jezuitském 
sklepě, který byl součástí Noci s Andersenem a na který přišlo 
přibližně čtyřicet dětí. „Letos jsme celou akci pojali trochu ve 
větším a už od odpoledne jsme s dětmi trávili čas v Jezuitském 
sklepě,“ řekla vedoucí knihovny Milada Rokytová.  

I děti, které na karneval nepřišly v žádném kostýmu, si mohly vyrobit 

NOC S ANDERSENEM VE STAROMĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
A JEZUITSKÉM SKLEPĚ

aspoň škrabošku nebo namalovat obličej. Potom už následovalo jen tan-
cování, spousta her a tombola. 

„Tady jsme jakoby pod mořem, takže všichni musí být převlečeni 
nebo aspoň namalováni na téma Malé mořské víly,“ řekla s úsměvem 
Jana Navrátilová ze Střediska volného času Klubko, které se na přípravě 
karnevalu v Jezuitském sklepě podílelo.

Polovina z dětí se po skončení karnevalu přesunula do pro-
stor knihovny, kde se přichystaly spacáky a karimatky, a po po-
zdní večeři, kterou si děti přinesly s sebou, již došlo na očekáva-
né čtení pohádky, luštění křížovek a řešenípřipravených kvízů.

Text a foto: Aleš Korvas

Ve středu dne 6. dubna proběh-
lo na naší škole okresní kolo soutěže  
v informatice, kterého se zúčastnilo 
celkem 20 žáků základních škol našeho 
okresu. Naši školu reprezentovaly tři 
žákyně 8. ročníku. V první části sou-
těže si v testu a křížovce žáci vyzkou-
šeli svoje teoretické znalosti, druhá 
část už byla praktická. V ní se snažili 
co nejlépe upravit podle předlohy text  
v textovém editoru WORD. Všich-
ni byli velmi šikovní a snaživí. A jak 
dopadli naši žáci?  Alžběta Pleváková  
a Veronika Hájková skončily na 2. – 3. 
místě, Liduška Gieslová byla na 4. – 5. 
místě.  Děvčatům blahopřejeme k pěk-
nému umístění v okresním kole.

Mgr. Jana Slančíková

KOMENTÁŘ 
K ZAŘAZENÍ 

FARNOSTI 
MEZI SPOLKY

Vážení čtenáři, v minulém čísle byla 
do seznamu spolků a sdružení regis-
trovaných v našem městě uvedena také 
Římskokatolická farnost Staré Město. 
Pan Kamil Psotka mě poopravil, že far-
nost nespadá pod registrované spolky, 
nýbrž se jedná o samostatný úřad, který 
má na starosti kromě péče o duchovní 
potřeby obyvatelstva také oficiální práv-
ní úkony, jako například uzavírání man-
želství. Za chybné zařazení farnosti do 
spolků se proto omlouvám a děkuji za 
upozornění. 

Aleš Korvas

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DALŠÍHO 
ČÍSLA STAROMĚSTSKÝCH NOVIN 

BUDE 11. KVĚTNA 2016. 
DALŠÍ NOVINY VYJDOU 

27. KVĚTNA 2016.

OKRESNÍ KOLO 
V INFORMATICE
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V NEDĚLI 8.5.2016 SPOLUOBČANY ZVEME 
- v 7:00 h. v kostele sv. Michaela mše sv. za oběti totality  

a Dr. Ing. R.  Sochorce
Každoročně se na staroměstském hřbitově setkáváme k piet-

ní vzpomínce na umučeného Dr. Ing. Rostislava Sochorce, po 
r. 1946 poslance Ústavodárného národního shromáždění ČSR. 

Přesto, že požíval poslaneckou imunitu, byl již 23. února 
1948 (tedy dva dny před únorovým pučem) přímo z jednání 
předsednictva Jednotn. svazu čes. zemědělců odvlečen přísluš-
níky StB do vazby. Obvinění bylo na něj vypracováno až 19. 
března. 23. března byl z Prahy převezen do věznice v Brně a tady 
za neobjasněných okolností 13. května 1948 zemřel jako jedna  
z prvních obětí komunistické totality. Letos  v neděli 8. května 
bude za něho a za oběti totality odsloužena zádušní mše v 7:00 
hodin v kostele sv. Michaela, po ní uctíme tyto oběti a položíme 
květiny na hrob Dr. Ing. Sochorce. 

- v 10:00 h. v kostele sv.Ducha mše sv. k oslavě Svátku 
matek a vystoupení dětí z Křesťanské mateřské školky, na podě-
kování a potěšení nejen maminkám. 

POUŤ (PATROCINIUM) V NOVÉM KOSTELE 
SVATÉHO DUCHA! 

V neděli 15.5.2016 slavíme s Církví slavnost Seslání Ducha 
svatého – je to skutečnost, že  Bůh skrze Ducha svatého působí 
stále v Církvi. Vyznáváme, že Duch „z Otce i Syna vychází, s Ot-
cem i Synem je zároveň uctíván a oslavován“. Víme také, že Du-
cha svatého nepřijímáme pouze při křtu a biřmování, ale že je 
rozléván neustále, že vychází od Boha, který nám ho stále dává, 
aby nás uschopnil pro křesťanský život. Když začneme vnímat 
Ducha svatého jako osobu toužící po vztahu s námi, budeme 
schopni změnit i svůj přístup k němu, a tak může začít proces 
proměny našeho života. (Pastorace). V neděli 15.5. jsou mše 
svaté v 7:00 a 10:00 hodin!

V sobotu 14.5. slavíme Vigilii této Slavnosti. V 18:00 hodin 
začínáme před chrámem Svatého Ducha obřadem Žehnání sva-
todušního ohně. Při samotné bohoslužbě obnovujeme své zá-
vazky dané při udílení svátosti biřmování. Po mši svaté, v době 
od 19:30 – 24:00 hodin Vás zveme k modlitbám nočního bdění  
za dary Ducha svatého pro naše město, farnost, rodiny. Chrám 
bude otevřený a vystavena svátost oltářní. Můžete kdykoliv 
vstoupit a v osobní modlitbě (rozhovoru) s Bohem otevřít svůj 
životní příběh, děkovat a prosit o pomoc. Můžeme vnímat tuto 
chvíli mj. také jako „restart“ k nové naději a důvěře. 

MÁJOVÝ MĚSÍC JE ZASVĚCEN PANNĚ MARII, 
MATCE SPASITELE KRISTA.

 Proto jí patří úcta. Ne však jako pohanským bohyním. P. Vojtěch Kodet říká: Panna Maria nebyla a není bohyně. Od všech 
bohyň se odlišuje svou podstatou a posláním. Byla prostou věřící dívkou, již si Bůh vyvolil k velikému úkolu: aby se stala mat-
kou Spasitele, Božího Syna. Celá její velikost spočívá v Božím vyvolení a v její ochotě spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti 
pro Boží vůli a působení Ducha Svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, s níž naplnila Bohem svěřené poslání. Způ-
sob, jakým to Bůh učinil, je lidsky nevymyslitelný. Víme to pouze z Písma svatého a z tradice církve.

My křesťané se k ní obracíme jako k vzoru ženy a matky. Modlitba sv. Bernarda:   Jsi jediná žena, v níž Spasitel nalezl 
odpočinutí a v níž složil všechny své nesmírné poklady. Proto ctí celý vesmír, má svatá Paní, tvé čisté lůno jako chrám Boží,  
v němž se začalo spasení světa. V něm nastalo usmíření Boha s lidstvem. Jsi zahrada zavřená, vznešená Matko Boží, do níž 
nesáhla hříšná ruka, aby ji oloupila o její květy. Jsi krásná zahrada, do které Bůh zasázel všechny květiny, zdobící Církev, zvláště 
fialku pokory, lilii čistoty a růži lásky. Ke komu tě máme přirovnat, Matko milosti a krásy?

Májové mariánské pobožnosti se konají vždy při večerní mši sv. v pondělí, středu a pátek.

Upřímné díky také každému z Vás za modlitby a pomoc far-
nímu společenství!

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA NOVÝ KOSTEL 
v našem městě proběhne ve dnech 16.-22.5.2016.  Navštíví 

Vás pověřené osoby s prosbou o příspěvek. Předem díky za po-
chopení a dar na dostavbu našeho nového chrámu.

Dny slovanské kultury ve dnech 19. až 23.5.2016
Naše město a farnost se bude podílet na této významné akci 

především aktivitami spojenými s naším jedinečným koste-
lem Sv. Ducha a nově vybudovaným kulturním a informačním 
centrem. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY JOŽE PLEČNIKA proběhne 
ve STARÉM MĚSTĚ v sobotu  21. 5. 2016 v 18:00 ( Slavnost-
ní zahájení proběhne v rámci slavnostní bohoslužby od 17:00 
v kostele Sv.Ducha ve Starém Města a po jeho skončení (18:00) 
bude zahájena výstava JOŽE PLEČNIK: GÉNIUS SAKRÁLNÍ 
ARCHITEKTURY 21. 5. - 10. 7. 2016) „Josip Plečnik byl pře-
svědčen, že sakrální architektura je ta nejdůležitější. Tento po-
stoj ve 20. Století nebyl běžný. Vytvářel různé variace půdorysu 
kostelů. Bylo pro něj důležité, že kostely jsou pro lidi útočištěm, 
jistotou, proto neměl rád moderní, jakoby nezakotvenou archi-
tekturu, „ přiblížil architektovu filozofii kurátor výstavy Damjan 
Prelovšek.

V pondělí 23.5. v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě  
v 9:00 hodin koncert dvou pěveckých sborů.  Koncert určen pro 
školy i veřejnost.

V archeoskanzenu v Modré bude 21.5. festival zaměřený na 
slovenskou a slovinskou kulturu, zejména s odkazem slovan-
ských věrozvěstů, 19. 5.2016 se v rámci programu v kapli Cyril-
ka na Velehradě koná vernisáž výstavy o sv. Cyrilu a Metodějovi.  
Na Velehradě v bazilice a turist. centru bude v neděli 22. května 
rovněž bohatý program a komponovaný program Slovinský ve-
čer.  Více na: http://www.dny-slovanske-kultury.cz/informace/

V NEDĚLI  29.5. PO SVÁTKU BOŽÍHO TĚLA 
A KRVE 

se bude konat k této slavnosti po mši sv. průvod. Průvodu 
se účastní i děti, které tento den při mši sv. 8:00 hod. v kostele 
 sv. Ducha přistoupí k 1. svatému přijímání, na které se připra-
vovaly i se svými rodinami. Kéž Duch Boží obdaruje tyto děti  
i rodiny tak, aby neztratily směr životní cesty k životu věčnému! 
Děkujeme Vám za modlitby za tyto děti a jejich rodiče!     -SV-
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Tak jako mnoho oblastí života, tak i ta hasičská má vel-
ký vzdělávací potenciál. Základní kámen v oblasti požární 
ochrany tvoří škola života a vědomosti, které děti získa-
jí od rodičů, sourozenců, učitelů nebo kamarádů. Další 
možností získání nových informací je věnovat se dané 
oblasti jako koníčku, a tak získat větší povědomí o dané 
oblasti. Pokud je ale člověku toto vše málo, tak se může dát 
na studium daného směru jak na střední nebo následně na 
vysoké škole.

Této myšlenky se chytil projekt „Junior univerzity – 
vzdělávání mladých záchranářů“. Záštitu celého projektu 
se ujala Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Vysoká 
škola Báňská, Technická univerzita Ostrava – Fakulta bez-
pečnostního inženýrství. Tento projekt vznikl před třemi 
lety jako zkušební projekt, v loňském roce proběhl jeho 
první ročník určený pro mladé hasiče z Moravskoslezské-
ho kraje a letošní ročník patří Zlínskému kraji. Do studia 
je letos celkem zapojeno 33 mladých hasičů z celého kraje, 
kteří si  zde mohou vyzkoušet studium jak na střední, tak 
i na vysoké škole. Cílem projektu je blíže seznámit žáky 
s formou vysokoškolského studia, ale přitom praktickým 
a dle možností i zábavným způsobem s přírodovědnou 
a technickou oblastí. Junior univerzita má za cíl přesvěd-
čit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty 
jako je matematika, chemie, fyzika nebo biologie jsou vel-
mi lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Junior 
univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jelikož 
oblast zaměřená na záchranářství spojuje mnoho z techni-
ky a přírodovědných oblastí.

Celé studium je soustředěno do tří víkendových poby-
tů a jednoho týdenního pobytu v době letních prázdnin. 
Za SDH Staré Město byli vybráni celkem tři zástupci a to 
jmenovitě Barbora Kolářová, Lukáš Motyčka a Jiří Krys. 
Během zahajovacího víkendu, který proběhl 19.-21. února 

MLADÍ HASIČI STUDUJÍ NA „UNIVERZITĚ“
se mladí hasiči seznámili s příjemným prostředím školí-
cího centra v Jánských Koupelích. V sobotu 20. února se 
všichni přítomní zúčastnili imatrikulace. Slavnostní akt 
imatrikulace studentů řídil doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 
z VŠB TU - FBI Ostrava. Za hostitele pozdravil přítomné 
zástupce ředitel ÚHŠ Ing. Petr Vícha. Studenti složili slav-
nostní slib a starosta Krajského sdružení hasičů Zlínské-
ho kraje Ing. Josef Bernátík jim předal studijní průkazy. 
Význam celé akce a podporu studentům svou přítomnos-
tí zdůraznili ředitel SPŠ Hranice Ing. Ivan Doležal,  Ing. 
Vladimír Lon - zástupce ředitelky SŠTaS Karviná, Ing. Jiří 
Navrátil - člen výkonného výboru SH ČMS a 1. náměstek 
starosty KSH Stanislav Pumprla, vedoucí Krajské odbor-
né rady mládeže Vlastimil Nevařil a zástupce vedoucího 
Okresní odborné rady mládeže Uherské Hradiště Ing. 
Martin Řezníček, Ph.D. Po imatrikulaci se mladí hasiči 
vrhli na studium problematiky dopravních nehod, teorii 
vzniku a průběhu hoření a seznámili se s věcnými pro-
středky požární ochrany.

Druhý víkendový pobyt, který se uskutečnil ve dnech 
11. - 13. března, byl pro všechny přítomné náročnější. Po 
páteční teorii následoval v sobotu odjezd do Střední prů-
myslové školy v Hranicích, kde studenti strávili dopoled-
ne v dílnách školy a odpoledne se pak zaměřili na bádání 
v chemických laboratořích. Zde měli možnost si vyzkou-
šet barevné hoření kovů, vlastnosti roztaveného skla, psa-
ní neviditelným inkoustem aj. Po návratu měli studenti 
osobní volno, které mohli využít pro samostudium nebo 
k tréninku ve výstupu na umělou horolezeckou stěnu. Ne-
dělní dopolední přednáška byla věnována nebezpečným 
látkám a s nimi spojenou problematikou.

Oba víkendové pobyty nadchly všechny přítomné mla-
dé hasiče a již nyní se těší na týdenní pobyt, který bude 
zajisté ještě zajímavější.
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„Potichu se vkrádám na húru a nacházím starú oprýs-
kanú skíň – hlavně, aby mě babička neslyšela…“ Doufám, 
že v ní bude nějaký ten poklad, jako v té pohádce. Vzruše-
ně otevírám starou těžkou knihu, třeba mě do sebe pohltí! 
Ale to už mám babičku v patách.  „Babi, dívej, co sem na-
šel!“ „Ukaž, dyť to je přece kronika Dolinečky!“

V tělocvičně Základní školy ve Starém Městě se kaž-
dý týden scházejí čtyři skupinky Dolinečky. Pod vedením 
svých učitelů poznávají taje folkloru, lidové zvyky a tra-
dice a v neposlední řadě se učí tančit a zpívat. Stejně jako 
v předchozích letech i letos se dětský folklorní soubor 
Dolinečka rozhodl připravit premiérový pořad s názvem 
„Nad kronikú Dolinečky“, tentokrát při slavnostní příleži-
tosti 60. výročí souboru.

Nejstarší skupinka Dolinečka I si připravila Hru o svaté 
Dorotě, kterou přesně před deseti lety ztvárnila tehdejší 
skupinka Dolinečky I, jejíž členové jsou v současnosti ta-
nečníci dospělých souborů, ale také vedoucí Dolinečky. 
Děti vás seznámí s životem Doroty, která, ač bohatá dívka, 
se rozhodla svůj život zasvětit víře v Ježíše Krista. Protože 
odmítla jako svého ženicha krále, ten ji poručil dát set-
nout hlavu. Ona se ale nezalekla a svým chováním dokon-
ce přivedla k víře i nevěřícího písaře Teofila. 

Dále se vám skupinka představí s tanečním pásmem ze 
Strání, kdy s písničkou na rtech vygruntují celou kuchyň. 
A jelikož už to nejsou žádné malé děti, ale pořádní taneč-
níci, předvedou vám, jak se tančí u muziky vykopávané  
a trnka. Skupinku doprovodí CM Dolinka ZUŠ Staré Měs-
to, se kterou spolupracují od roku 2009.

Děti z Dolinečky II vám předvedou, jak to u nich doma 
vypadá, když maminka odchází na pole. Když si hrají na 
dospělé a tancují „u muziky“, ozve se rána a ten nejod-
vážnější uličník vám dovolí nahlédnout za zavřené dveře 
od komory a zjistit, co ten povyk způsobilo. „Jak se sla-
ví fašank“ se dozvíte v pásmu veselých písniček, říkadel 
i tanců, ve kterém nebude chybět ani pochování basy.  Do-
linečku II doprovodí skupinka mladých muzikantů CM 
Dolinečky.

Nejmenší dětičky z Dolinečky III se dozví, co znamená 
starý zvyk „zarážání hory“. Holčičky si pohrají s panenka-
mi, ale i kluci mají svoje hry. A když se sejdou všichni do-
hromady? To budete koukat, co dokážou! Skupinku taktéž 
doprovodí CM Dolinečka.

Společně s dětmi z Dolinečky IV si připomeneme jarní 
zvyky a tradice. Dívky si například za zpěvu a tance vždy 
rády vily věnečky a také si mezi sebou každoročně volily 
královničku. Takto se zabaví i dívky z Dolinečky IV a pustí 
se do čištění a otevírání studánek, což je od pradávna spo-
jeno s vyháněním nemocí a všeho zlého. Chlapci se roz-
hodnou předvést se s otloukáním píšťalek. Jak ale zjistí, 
hrát na ně není až tak jednoduché. Když jsme byli malí, 
hráli jsme hry „na prstének“, „na kačera“ nebo „na slepou 
bábu“. Že už si to nepamatujete? Děti z Dolinečky vám to 
připomenou a krom toho vám předvedou, jak se dřív mlá-
tilo obilí a taky to, že už nejsou tak malí, jak se zdají, a že 
si i rádi zatancují! A to vše za doprovodu CM Dolinečka.

Krom pásem jednotlivých skupinek se vám představí 

NAD KRONIKÚ DOLINEČKY ANEB SLAVÍME ŠEDESÁTKU!
každá cimbálová muzika se svým číslem.

Inu, máte se na co těšit! Slavnostní premiérový pořad 
k 60. výročí založení souboru v celé své kráse děti před-
staví v pátek 6. května, a to hned dvakrát – v 16.00 a 19.00 
ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě. Před-
prodej vstupenek se bude konat od 25. dubna v Městské 
knihovně a Informačním centru ve Starém Městě.

Přijďte se podívat, proč ta Dolinečka vlastně vznikla 
a co všecko za svou dlouhou existenci zažila, zažívá a snad 
ještě dlouho zažívat bude.

Těšíme se na vás!
Simona Miskovičová
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V termínu od 5. do 12. března se v krásném prostředí ho-
telu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou konalo Mistrovství 
ČR mládeže a juniorů v praktickém šachu. Šachový klub Staré 
Město zde zastupovalo 7 hráčů v mistrovských kategoriích, je-
den pak v doprovodném mezinárodním turnaji. V chlapeckých 
kategoriích startovalo vždy nejlepších 24 hráčů z ČR, dívky se 
utkaly v otevřeném turnaji, naproti tomu dorostenci hráli uza-
vřený turnaj 12 nejlepších hráčů ČR systémem každý s každým.

Mimořádného úspěchu dosáhl v kategorii do 14 let Alexandr 
Skalský, který po loňském a předloňském 4. místě celou katego-
rii ovládl a stal se Mistrem ČR s právem reprezentovat naši zemi 
na Mistrovství světa.

Dalším staroměstským želízkem v ohni byla Lucie Ambro-
žová v kategorii dívek do 16 let. Zdravotní komplikace zrovna 
v nejnevhodnější dobu ji však připravily o možnost zopakovat 
úspěchy z let minulých a obsadila konečné 7. místo.

Co se nepovedlo Lucce, vrchovatě vynahradila Marie Vaň-
ková v kategorii dívek do 10 let, kde vybojovala fantastické 
2. místo s právem účasti na Mistrovství Evropy (tento rok se 
bude konat v Praze). Maruška jako jediná ze startovního pole 
dokonce porazila vítězku této kategorie, v konečném součtu to 
pak stačilo na celkové stříbro.

Ani další naši hráči neudělali oddílu ostudu, vždyť již jen 
účast na Mistrovství ČR je v nabité konkurenci velkým úspě-
chem a vybojovat si postup se nemusí podařit každým rokem.

V kategorii chlapců do 10 let se umístil na skvělém 7. místě 
velký talent staroměstského šachu Vlastimil Babula mladší. 

Lukáš Macháček (kategorie do 14 let) si vybral nováčkovskou 
daň a obsadil konečné 23. místo. Lukáš se však v poslední době 
šachově zlepšil a toto MČR by nemuselo být jeho posledním.

Mezi nejstaršími chlapci do 16 let nás reprezentoval talento-
vaný František Mrkus, který turnaj rozehrál skvěle, když porazil 
3. a 6. nasazeného hráče. Potom však neudržel nastolené vyso-
ké tempo, a přestože i v jiných partiích sahal po výhrách, bylo  
z toho po skvělém začátku nakonec celkové 12. místo.

Mezi juniory se s virózou a soupeři potýkal Vojtěch Dobeš 
a zdravotní indispozice mu nedovolila se umístit výše, než na 
11. místě. Přesto v této nejstarší kategorii je již samotná účast na 
MČR velkým úspěchem (postup z polofinále MČR).

Doprovodný mezinárodní turnaj si zahrál Richard Štefa-

ZLATO A STŘÍBRO Z MČR MLÁDEŽE PRO STARÉ MĚSTO
ník, který v nelehké konkurenci skončil na solidním 33. místě  
z 50 účastníků.

O přípravu našich hráčů během turnaje se starali šéftrenér 
mládeže Zlínského kraje Martin Beil a mezinárodní velmistr 
Vlastimil Babula. Doprovod a potřebnou péči jim pak zajistily 
předsedkyně ŠK Staré Město Věra Dobešová a Jaroslava Štefa-
níková.

Všem patří velký dík za reprezentaci oddílu, města a kraje 
a oběma medailistům obrovská gratulace za zúročení dlouho-
dobé práce!

zleva: šéftrenér mládeže Zlínského kraje Martin Beil, Marie 
Vaňková, předsedkyně ŠK Staré Město Věra Dobešová, Alexandr 
Skalský, trenér - mezinárodní velmistr Vlastimil Babula

Jméno kategorie body místo
Marie Vaňková D10 7/9 2.
Vlastimil Babula H10 5/9 7.
Alexandr Skalský H14 7,5/9 1.
Lukáš Macháček H14 2/9 23.
Lucie Ambrožová D16 5/9 7.
František Mrkus H16 4,5/9 12.
Vojtěch Dobeš JUN 3,5/11 11.
Richard Štefaník FIDE Open 4/9 33.

Výsledky všech našich hráčů:
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KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA

KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY

EVA BAUEROVÁ
Více na www.salondalen.cz

(kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město

Tel: 731 110 030
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V sobotu 9.dubna 2016 odjela malá devítičlenná skupina na 
Župní orelské závody v plavání do Zlína, na „Velikonoční cenu 
2016“. Staroměšťané si zaplavali, porovnali své plavecké schop-
nosti a změřili síly s ostatními amatérskými plavci. Závod byl 
otevřen všem i nečlenům Orla, věkově neomezen. Naši zástupci 
si vedli výborně. Ve velké konkurenci nakonec domů přivezli 
celkem 5 zlatých a 2 bronzové medaile. O mimořádný úspěch 
celé výpravy se zasloužil v kategorii minibenjamínci /2010  
a mladší/ „plav jak umíš“ 25m,  Marek Bednařík – čas 0:50,9, 
který získal 3.místo.

V kategorii mladší žáci /2005 a 2004/ 50m byl bez konkuren-
ce Martin Čožík – „prsa“čas 0:57,6 a „volný způsob“ čas 0:45,6 
dosáhl 2x na kov nejcennější.  

V kategorii dorostenci /2001 a 2000/ 50m „prsa“ čas 0:50,0  
a „volný způsob“ čas 0:35,1 si František Blažíček sáhl také 2x na 
zlatou medaili..

V kategorii veteráni /1975 a starší/ 50m „prsa“ čas 0:56,7 ob-
sadil 3.místo Miroslav Slovák.

A nakonec v konkurenci 9 štafet v kategorii „čtyřgenerační 
štafeta“ 4x25m v čase 01:28,1 si naše „Torpéda“ve složení Blaží-
ček František, Čožík Martin, Rössler Michal, Rösslerová Eliš-
ka vyhrála pohár a přidala poslední zlato naší výpravy.

Všem zúčastněným závodníkům gratulujeme a děkujeme za 
pěknou reprezentaci nejen jednoty Orla, ale i města Staré Město.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

ÚSPĚCH STAROMĚSTSKÝCH ORLŮ



27

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY



28

Aktuality

Stejně jako každý rok, sleduje přílet prvních čápů do hnízdišť 
ve Starém Městě spousta místních.  Je již téměř tradicí, že vždy, 
jakmile se objeví první jedinci, přijde do redakce několik tipů na 
tuto událost od spoluobčanů, mnohé i s fotografiemi. Nejinak je 
tomu i v letošním roce, a proto díky panu Dušanu Valovi víme, že 
v Klukově ulici se první z nich objevil 4. dubna 2016. Ve Starém 
Městě mají čápi bílí dvě hnízdiště, na komínu v Klukově ulici a na 
komínu Základní školy Komenského. Za dobu hnízdění vyvedly 
zdejší páry několik desítek mláďat. Mnozí jedinci se bohužel další 
sezóny nedožili, takových naštěstí zatím mnoho nebylo.

Čtenářům mnohokrát děkujeme za všechny tipy a fotografie, 
které do redakce posíláte.

Text: Aleš Korvas, Foto: Dušan Vala

V pátek 8. dubna před zcela zaplněným hledištěm staroměst-
ské Sokolovny znovu ožil příběh francouzské šansoniérky Edith 
Piaf v divadelní hře autorů Karla Hoffmanna v úpravě Ludmily 
Forétkové. Herci ostravského Divadla Silesia měli velmi pozorné 
publikum, které dlouhotrvajícím potleskem odměnilo toto diva-
delní představení. Známé šansony v podání Ludmily Forétkové 
a Jiřího Vobeckého, za klavírního doprovodu Jana Kuchaře, byly  
v průběhu celého představení odměňovány spontánním potles-
kem - celý minimuzikál se divákům velmi líbil.

Těšíme se na další představení Divadla Silesia, které za námi 
do Starého Města opět přijede.

Text: Antonie Řádková, 
Foto: Vladimír Kučera

PRVNÍ ČÁPI LETOŠNÍHO ROKU 
PŘILETĚLI DO STARÉHO MĚSTA

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 

EDITH PIAF ZNOVU DOJÍMAL
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PROGRAM NA KVĚTEN 2016

FÉROVÁ SNÍDANĚ ve Starém Městě
14. 5. sobota 9:00 – 11:00 na zahradě SVČ Klubko
Přijďte na snídaňový happening s názvem Férová snídaně ve vašem městě. Účastníci, přineste si 
fairtradové potraviny nebo i domácí chleba upečený z místní mouky nebo buchtu připravenou 
z lokálních ingrediencí a fairtradového kakaa, cukru …a přijďte posnídat do příjemného pro-
středí voňavé zahrady Klubka. Akce proběhne zároveň v desítkách českých a moravských měst. 
Češi se tak připojí k desetitisícům lidí na celém světě a příjemnou neformální akcí propojí fair 
trade s lokálními produkty.  Na akci bude ochutnávka fairtradové kávy, kakaa, čaje či čokolády.
www.ferovasnidane.cz
Tvořivá dílna – Zatluč to!
10. 5. úterý 17:00 – 19:00
Dostanete do rukou kladivo, hřebíky, desky a nit. Co z toho vznikne je jen na vás. Přijďte si vy-
zkoušet netradiční techniku String Art. Vytvoříte si obraz z bavlnky či nití ohraničený hřebíky za-
tlučenými do dřevěné desky. Výsledkem může být cokoli od srdce až po jelena :) Zájemci, hlaste 
se do pátku před dílnou.
Cena: ZDARMA v rámci projektu EDS Erasmus plus
S sebou: přezůvky
Tvořivé odpoledne s keramikou 2
19. 5. čtvrtek od 18:00
Láká vás vyzkoušet si práci s keramickou hlínou? Tak si přijďte na Klubko vyrobit keramickou 
dekoraci nebo i užitečnou věc do vaší domácnosti. Zájemci, hlaste se do úterý toho týdne. V 
plánu je ještě jedna schůzka, kdy si vše namalujeme.
Cena: 80,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení!!!
I na Klubku se jezdí DO PRÁCE NA KOLE. Sledujte, jak se daří našemu týmu s názvem „To dáme!“ 
na www.dopracenakole.net.

Ještě stále se můžete přihlásit na PŘÍMĚSTKSKÝ TÁBOR – sledujte nabídku na www.klubkosm.cz.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
MAMKAVÁRNA
2. 5. pondělí 9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 20,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
2. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
9. 5. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky 
a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
9. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč
FÉROVÁ MAMKAVÁRNA
16. 5. pondělí 9:00-11:00
Prezentace fair trade a lokálních produktů na setkání maminek a dalších zájemců v RC. Volné 
hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 20,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
16. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení 
na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč
HRANÍ S MIMINKY
23. 5. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky 
a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
23. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč
MAMKAVÁRNA
30. 5. pondělí 9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 20,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
30. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení 
na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM SKC KVĚTEN

Pátek 6. května
NAD KRONIKÚ DOLINEČKY
Začátek 16.00 a 19.00 hod.
Předprodej vstupenek v IC (náměstí Velké Moravy)

Neděle 8. května
DEN MATEK
Začátek 14.30 hod.

Sobota 14. května
VÝSTAVA VÍN
hraje CM Bálešáci
Začátek 16.00 hod.

AKCE NA EVENT CENTRU

Sobota 28. - neděle 29. května
ZAHRADA MORAVY
Den dětí s Hamé 10 – 16 hod.
Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 
od 20 hod.
Neděle – trhy od 10 hod., program od 13 hod.

Event centrum  Společensko kulturní centrum
náměstí Velké Moravy 2190 Brněnská 1249
686 03 Staré Město   686 03 Staré Město
www.eventcentrum.cz www.skcsm.cz

 SVČ KLUBKO
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NEJMILEJŠÍ KONCERT

VELIKONOČNÍ JARMARK



VRABČÁK EDIT

VÝROČÍ 20 LET MORRIGAN

PTÁCI Z NAŠEHO OKOLÍ

FOTO: VLADIMÍR KUČERA
Brhlík lesní Dlask tlustozobý Šoupálek dlouhoprstý
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