
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč

MĚSÍČNÍK STARÉHO MĚSTA A OKOLNÍCH OB CÍ

ROČNÍK XXIV Č. 2 ÚNOR 2016

Tříkrálová sbírka
Kluci Krchovi dobyli svět
Město se představilo na veletrhu cestovního ruchu
Tabulka pytlového sběru plastů
Staroměstští šachisté vedou 1. ligu

Foto: Oblastní charita UH
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Jedna z největších dobrovolnických 
akcí České republiky, Tříkrálová sbír-
ka, vstoupila už do 16. ročníku svého 
konání. V době od 1. do 13. ledna se 
tak skupinky malých i velkých kole-
dníků vydaly s kasičkami do ulic. Ve 
Starém Městě malí koledníčci začínali 
v pátek 8. ledna mší svatou v kostele 
sv. Ducha. Otec Miroslav jim v jejich 
počínání požehnal a také je maliko 
prozkoušel. A pak už nic nestálo v ces-
tě tomu, chopit se kasiček a vyrazit s 
písničkou dům od domu. 

    Oblastní charita v Uherském Hra-
dišti, která zdejší sbírku koordinovala, 
spočítala, že se v letošním roce poda-
řilo zaangažovat více jak 400 koled-
nických skupinek, tedy až 1500 osob. 
Mezi nimi se ve Starém Městě objevil 
třeba Robin Feldvabel, který koleduje 

už devět let. „Začal 
jsem s tím, proto-
že jsem si myslel, že 
by mě to mohlo ba-
vit, teď už to dělám  
z přesvědčení. Lidé 
jsou naštěstí většinou 
vstřícní,“ prozradil 
zkušený koledník. 
Stejně dlouho věnují 
svůj volný čas dob-
ročinné sbírce také 
jeho kamarádi, Hon-
za a Tomáš. „Chodí-
me hlavně abychom 
pomohli a líbí se 
nám to, je to pro nás 
i docela zábava,“ shodují se oba kluci. 
„Není to ale vždycky jednoduché, zá-
leží, jak máme velký rajón a i trochu 

na počasí. Dá se 
to ale všechno vy-
držet a chodíme 
pořád,“ přidávají. 
Mezi dobrovolní-
ky ale ani zdaleka 
nejsou jen kluci,  
i ve Starém Městě 
se s kasičkou vy-
pravuje celá řada 
děvčat, mezi nimi 
třeba Dominika 
Doubravová. „Já 
normálně chodím  
u nás v Jan-

Celková částka včetně přerozdělení činila 
2.245.979,29 Kč a byla rozdělena následovně:

Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště celkem 1.297.632,17 Kč

Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska 220.000,00 Kč

Pomůcky pro hospicovou péči 150.000,00 Kč

Pomůcky pro půjčovnu kompenzačních pomůcek 47.632,17 Kč

Provoz Chráněného bydlení ULITA pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením 880.000,00 Kč

Zahraniční a celostátní pomoc 671.189,05 Kč

Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc 156.610,78 Kč  

Režijní náklady sbírky 120.547,29 Kč  

kovicích, tady jsem poprvé. Cho-
dím hlavně proto, že mě to baví  
a dělá mi to radost, pomáhám tím 
třeba nemocným dětem nebo postiže-
ným lidem,“ říká Dominika.

Ve čvrtek 14. ledna pracovníci ob-
lastní charity spočítali výsledek letošní 
sbírky a opět se potvrdilo, že lidé jsou 
ke koledníčkům čím dál vstřícnější. 
„Je úžasné, kolik se do té sbírky zase 
zapojilo lidí. A tomu asi odpovídá  
i výsledek, protože je to letos zase víc 
než loni, což nás strašně potěšilo. Je 
to 2 245 000 korun a nějaké drobné 
k tomu,“ říká Dalibor Jirásek, projek-
tový mažer oblastní charity. Lidé na 
Uherskohradišťsku v letošním roce  
věnovali do sbírky přibližně o 40 tisíc 
korun víc, než vloni. A to už je oprav-
du znát.

-red-

Děkujeme všem malým i velkým 
koledníkům, duchovním správcům 
farností a představitelům obcí za 
bezproblémový průběh sbírky v roce 
2015 a samozřejmě všem dárcům za 
jejich štědrost.

Věříme, že i v roce 2016 se nám 
podaří podpořit projekty, které po-
máhají těm nejpotřebnějším.

Ing. Jiří Jakeš, 
ředitel Oblastní charity

Uherské Hradiště
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U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 14.12.2015 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 období.

K bodu 3) hospodaření města k 31. 10. 
2015

K bodu 13.1) stanovisko rady města a ve-
doucí odboru správy majetku a životního 
prostředí   ke zprávě z kontrol provede-
ných finančním výborem v roce 2014.

K bodu 13.2) zprávu kontrolního výboru 
o provedených kontrolách za rok 2015.

K bodu 13.3) zprávu finančního výboru 
o provedených kontrolách za rok 2015.

K bodu 13.4) termíny jednání zastupitel-
stva a rady města v roce 2016.

II.  schválilo

K bodu 4) změnu závazných ukazatelů 
u zřízených příspěvkových organizací 
města –   příspěvků zřizovatele:
-přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtového ukazatele –   
příspěvku zřizovatele (na paragrafu 3113 
Základní školy) ve výši 238.668,- Kč u pří-
spěvkové organizace Základní škola Staré 
Město, Komenského 1720,   686 03 Staré 
Město, a to takto:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky 
zřízeným PO – 238.668,- Kč
- na položku  6351 Investiční transfery zří-
zeným PO + 238.668,- Kč 
- zvýšení příspěvku zřizovatele (§ 3113) 
příspěvkové organizaci Základní   škola, 
Staré Město, Komenského 1720, 686 03 
Staré Město, IČ 75022567, o 362.183,- Kč 
na vícepráce související s rekonstrukcí pa-
vilonu D (opravy a dovybavení stávajícího 
zařízení, malování, nákup DDHM).
- zvýšení příspěvku zřizovatele (§ 3412) 
příspěvkové organizaci Sportovní a kul-
turní centrum, Brněnská 1249, 686 03  Sta-
ré Město, o 221.000,- Kč na   pokrytí zvýše-
ných výdajů na energie v EVENT Centru 
a nákup vybavení a zařizovacích předmě-
tů do informačního centra a jezuitského 
sklepa. 

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 5/2015:
-  zvýšení příjmů ze 143 957 000 Kč na 144 

881 000 Kč
-  snížení výdajů ze 131 539 000 Kč na 130 
765 000 Kč
-  změnu financování ve výši –12 418 000 
Kč na –14 116  000 Kč

K bodu 6) rozpočet města na rok 2016, 
příjmy ve výši 129 630 tis. Kč, výdaje ve 
výši 164 270 tis. Kč, financování ve výši 34 
640 tis. Kč 

K bodu 7) Smlouvu o úvěru ve výši 40 mil. 
Kč od poskytovatele úvěru Komerční ban-
ka,  a.s.,  Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 
Praha l, IČ 45311054, která byla  vybrána 
na základě uskutečněného výběrového ří-
zení na poskytovatele úvěru  v rámci ve-
řejné zakázky ,,Investiční bankovní úvěr 
se splatností 10 let s  možností postupného 
čerpání do 3 let“.

K bodu 8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvě-
ru registrační číslo 7510005200171 ze dne 
 5. 1. 2006 z důvodu doplnění úrokových 
podmínek při změně úrokových  sazeb 
PRIBOR, LIBOR a EURIBOR.

K bodu 9) Smlouvu o zápůjčce se zástavní 
smlouvou, kterou se zastavují movité věci 
společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve 
výši 4.000.000,- Kč na zajištění  provoz-
ních výdajů se splatností do 30.11.2016.

K bodu 10) obecně závaznou vyhlášku 
města Staré Město č. 01/2015 o místním 
poplatku  za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

K bodu 11) Dotační program „ Podpora 
sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultu-
ry a cestovního ruchu v roce 2016“.
Dotační program „ Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí v roce 2016“.
Dotační program „ Podpora sociálních 
a navazujících služeb v roce 2016“.
Podmínky pro individuální dotace 
v roce 2016 žádost o poskytnutí dota-
ce z prostředků města Staré Město pří-
lohu č. 1 Žádost o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město.

K bodu 12.2) převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o celkové výměře cca 4.500 m2 v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště, společnosti Best Oil Čes-
ká republika s. r. o., Praha 1, Nové Město, 
Hybernská 1009/24, IČ 28597575, za cenu 
1.200 Kč/m2, za účelem výstavby výrobní 
a skladovací haly pro společnost.

K bodu 12.4) převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o celkové   výměře 118 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.   
Hradiště, panu Milanu Mikulíkovi, bytem 
Bystřice nad Perštejnem, Bočkova   255, za 
cenu  1.200 Kč/m2, za účelem vybudová-
ní výrobních prostor a s nimi   spojených 
administrativních, skladovacích prostor 
a prodejních prostor.  

III.  neschválilo

K bodu 12. 3) převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2422/14 ostat. plocha 
výměře cca 55 m2, který se nachází před 
rodinným domem č. p. 567 v lokalitě ul. 
Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Antoní-
nu Foretníkovi, bytem Praha 4, Michle, 
Baarova 16/37, za účelem předzahrádky, 
z důvodu zachování stávající uliční čáry.

IV. zrušilo

K bodu 12.1) převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o celkové výměře cca 4.500 m2 v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem výstavby zámeč-
nických a elektromontážních výrobních 
prostor a s nimi spojených administrativ-
ních, skladovacích a prodejních prostor, 
který byl schválen na 6. zasedání Zastupi-
telstva města   Staré Město dne 22.06.2015 
pod bodem II./6.2.

V. uložilo

K bodu 13.2) Radě města řešit připomín-
ky z provedených kontrol kontrolního vý-
boru.

K bodu 13.3) Radě města řešit připomín-
ky z provedených kontrol finančního vý-
boru.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 23. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.01.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání
bodů programu:

I. schválila

1.1 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v by-
tovém domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Pavlu Vandovi, bytem Staré 
Město, Za Mlýnem 1880, od 01.01.2016 na 
dobu určitou do 31.03.2016 a nájemné ve 
výši 25,36 Kč/m2/měsíc. 
V případě bezdlužnosti bude smlouva au-
tomaticky prodloužena o jedno čtvrtletí, 
nejdéle však do 31.12.2016.

1.3 ukončení pronájmu bytu č. 17 v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Václavu Klonovi, bytem 
Staré Město, Nerudova 1742, dohodou 
k 31.01.2016, ze zdravotních důvodů.

1.4 ukončení smlouvy o nájmu uzavřené 
dne 22.10.2014 mezi městem Staré Město  
a místní organizací Moravského rybářské-
ho svazu, o. s., Staré Město, Na Širůchu, 
IČ 00557269, týkající se pronájmu části 
pozemku p. č. 6028/1 orná půda o výmě-
ře cca 15.000 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dohodou  k 31.12.2015.

1.5 záměr pronajmout část pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o výměře 900 m2 
v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.6 záměr pronajmout část pozemku 
p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační 
plocha a část pozemku p. č. 240/467 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře 100 
m2 (pozemky pod halou) a část pozemku 

p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 350 m2, vše v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště.

1.7 pronájem části pozemku p. č. st. 2587 
o výměře 20,75 m2 v lokalitě ulice Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Martinu Vlčkovi, 
bytem Staré Město, Velehradská 1519, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a nájemné ve výši 53,80 Kč/m2 
a rok, za účelem dočasné stavby garáže. 
Nájem je osvobozen od DPH.

1.8 pronájem části pozemku p. č. 6081/37 
ovocný sad o výměře 1.393 m2 v loka-
litě Zadní Morávka ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ro-
bertu Duffkovi, bytem Staré Město, Tráv-
ník 2089, od 01.02.2016 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou šest měsíců, a nájemné 
ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za 
jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem ze-
mědělského obhospodařování a rybaření.

1.10 záměr na majetkoprávní vypořádání 
pozemků:
• p. č. 2442/7 ostat. plocha/silnice
o výměře 4.682 m2
• p. č. 6277/5 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace o výměře 188 m2
• p. č. 2442/8 ostat. plocha/silnice
o výměře 29 m2
• p. č. 6277/3 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 709 m2, které se nachází 
pod komunikací, chodníky a zelení v uli-
cích Slavomírova a Nad Hřištěm ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město a Zlínským kra-
jem.

1.12 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-

U S N E S E N Í
z 22. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.12.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  souhlasila

1 s přijetím peněžního daru ve výši 2.750,- Kč 
pro Křesťanskou  mateřskou školu, Za  Radnicí 
1823, 686 03  Staré Město, okres Uherské Hra-

diště, příspěvková  organizace, IČ 75022559. 
Dar je určen na zajištění hlavního předmětu 
činnosti  mateřské školy (zajištění předškolní 
výchovy, logopedická poradna, organizování  
a pořádání akcí pro děti, křesťanská výchova 
dětí) v souladu s ustanovením §  102,  odst. 
2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-

dějších předpisů, a podle  ustanovení § 27 odst. 
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  pra-
vidlech  územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

vě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 25733591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Ryška, smyčkovací ka-
bel NN“, (umístění kabelu NN 33m, pilíř –  
1 ks) na pozemcích p. č. 6214/472, 6214/496, 
6214/494, 6214/493, 6214/492 a 6214/491, 
vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.13 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad La-
bem, Klišská 940, IČ 27295567, zastoupe-
né na základě plné moci společností RWE 
Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na právo 
umístění stavby „NTL plynovodní přípoj-
ka budovy s č. p. 270, ul. Brněnská, v obci 
Staré Město, číslo stavby 9900076179“ na 
pozemku p. č. 4548/9 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.14 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti RWE GasNet, s. r. o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 
IČ 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby, 
s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 
IČ 27935311, na právo umístění stav-
by „Výstavba infrastruktury pro RD Ve-
lehradská – projektová dokumentace 
– 1. etapa“ na pozemku p. č. st. 2611 
a pozemku p. č. 2561/2 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
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Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování plynárenského zařízení 
v délce 145 m a dále právo vstupu a vjezdu 
na budoucí služebné pozemky v souvislos-
ti se stavebními úpravami, opravami, pro-
vozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení 
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.15 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti ve prospěch společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruk-
tura a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšan-
ská 2681/6, IČ 04084063, zastoupené na 
základě plné moci společností Vegacom 
a. s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvor-
ská 1010/14, IČ 25788680, za kterou jedná 
na základě plné moci společnost MULTI-
NET s. r. o., se sídlem Olomouc, Farského 
43/4, IČ 60776978 na právo umístění stav-
by „PVDSL5M_E08_Z_SMST20_OK“ 
(umístění optického kabele v délce 
2 m a umístění rozvaděče o půdorysu 
750x350 mm) na pozemku p. č. 340/131 
orná půda ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzem-
ního telekomunikačního vedení veřej-
né komunikační sítě (optického kabelu) 
a rozvaděče veřejné komunikační sítě (op-
tického rozvaděče).
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 a rok a za umístění rozvaděče ve 
výši 1.500 Kč. 

1.16 uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Staré Město (vlastník 
pozemků) a Slovácké vodárny a kanaliza-
ce, a. s., Uherské Hradiště, Sady, Za Olšáv-
kou 290, IČ 49453866 (investor) na právo 
provést na dotčených pozemcích stavbu 

„Staré Město, ul. Velehradská – rekon-
strukce salašského přivaděče“.

1.17 uzavření Smlouvy o dílo mezi měs-
tem Staré Město a Bronislavem Bor-
ských – DERO, Buchlovice, Řadová 568, 
IČ 13405322, za účelem provádění mo-
nitoringu výskytu hlodavců v aglomeraci 
města Staré Město, kdy v případě výskytu 
hlodavců firma provede cílený deratizační 
zásah v souladu s předloženou smlouvou 
a platnou legislativou. Smlouva je uzavře-
na na dobu určitou od 1. ledna 2016 do  
31. prosince 2016.

2.1 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci Rekonstrukce vnitřních instalací DPS 
č. p. 1707, Staré Město.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
Komunikační propojení ulice Jezuitské 
a Za Mlýnem, Staré Město.

2.3 projektovou dokumentaci na akci 
„Rozšíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré 
Město“. 

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rozšíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré 
Město“.

2.5 projektovou dokumentaci na akci 
„Koupaliště Staré Město – stavební úpravy 
sociálního zázemí“. 

2.6 smlouvu o přeložce zařízení distri-
buční soustavy č. 13005596 (Základní 
umělecká škola ve Starém Městě) mezi 
provozovatelem distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupený společností 
E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ 25733591 a městem Staré Město 
jako žadatelem.

6.1 smlouvu o spolupráci s J. D. Production 
s. r. o., Palackého nám. 293, Uherské Hra-
diště, provozovatelem regionální televize 
TV Slovácko při výrobě a vysílání zpra-
vodajských pořadů – 105.000 Kč + DPH 
v roce 2016.

6.4 pronájem reklamní plochy pro umís-
tění reklamy ČSAD Uherské Hradiště 

a. s. v sále SKC pří XIX. Plesu města dne 
23. ledna 2016.

II. neschválila

1.2 žádost paní Angeliky Kotlárové, by-
tem Staré Město, Svatoplukova 1218, o ná-
jem bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, a trvá na svém rozhodnutí z 15. 
zasedání rady města dne 12.08.2015 – ne-
pronajímat byt z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu.

III. vzala na vědomí

1.9 žádost manželů pana Ing. Tomáše Vy-
bírala, bytem Uh. Hradiště, Trnková 428 
a paní Moniky Vybíralové, bytem Staré 
Město, Trávník 2149 o převod pozemku - 
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, za úče-
lem rozšíření zahrady.

1.11 žádost společnosti REC Group s.r.o., 
Staré Město, na převod majetku – prodej 
pozemků v lokalitě Zadní kruhy ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem rozšíření areálu společnosti REC 
Group:
 
• části pozemku p. č. 717/3 orná půda
o výměře 234 m2 
• části pozemku p. č. 6080/8 orná půda
o výměře 1.416 m2 
• části pozemku p. č. 6080/14 orná půda
o výměře 1.973 m2
• pozemku p. č. 718/2 orná půda
o výměře 186 m2
• pozemku p. č. 6080/21 orná půda
o výměře 1.000 m2
• pozemku p. č. 6080/22 orná půda
o výměře 793 m2
• pozemku p. č. 6080/23 orná půda
o výměře 849 m2
• pozemku p. č. 6080/24 orná půda
o výměře 984 m2
• pozemku p. č. 6080/25 orná půda
o výměře 2.545 m2
• pozemku p. č. 6080/28 orná půda
o výměře 121 m2
• části pozemku p. č. 6080/1 orná půda
o výměře 4.552 m2
• části pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha

(pokračování na str. 6)
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o výměře 374 m2
• části pozemku p. č. 1512 zast. plocha
o výměře 95 m2
vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

6.3 zápis z 3. zasedání sociální komise ze 
dne 13.01.2016.

IV. jmenovala

2.1 k podlimitní veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci Rekonstrukce 
vnitřních instalací DPS č. p. 1707, Staré 
Město komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení: členové 
p. Josef Bazala, Ing. Robert Staufčík, Ing. 
Markéta Hrušková, Ing. Vladimír Kučera, 
Ing. Jaroslav Mikulík a náhradníci Mgr. 
Martin Zábranský, Martin Rachůnek, 
Jiří Obdržálek, Ing. Helena Štolhoferová 
a Ondřej Tomešek.

V. souhlasila

3.1 s použitím znaku města Staré Město 
pro účely obrazové přílohy vědecké pub-
likace Klíč ke znakům měst České repub-
liky.

6.2 s členstvím tajemníka MěÚ Staré 
Město ve Sdružení tajemníků městských 
a obecních úřadů ČR od 1. 12. 2015 a úhra-
dou nákladů spojených s tímto členstvím.

VI. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadáva-
né ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci Rekonstrukce vnitřních instalací 
DPS č. p. 1707, Staré Město tyto dodava-
tele:
LÁTAL, s.r.o.
- Hradišťská 906, 686 03 Staré Město
TRADIX REALIZACE s.r.o.
- Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
 STAVAKTIV s.r.o.
- Trávník 2106, 686 03 Staré Město
PaPP, spol. s r. o.
- Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
STAVEBNINY Kodrla, s.r.o.
- Huštěnovice 363, 687 03 Babice
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
- Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné za-

kázky malého rozsahu na stavební prá-
ce na akci Komunikační propojení ulice 
Jezuitské a Za Mlýnem, Staré Město tyto 
dodavatele: 
 STRABAG a.s.
- Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 SVS - CORRECT, spol. s r.o.
- Bílovice č.p. 513, PSČ 687 12 
 TUFÍR, spol. s r.o.
- Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
 STAVAKTIV s.r.o.
- Trávník 2106, 686 03 Staré Město
 LÁTAL, s.r.o.
- Hradišťská 906, 686 03 Staré Město

2.4 určila vyzvat k podání nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce na akci „Rozšíření hřbitova – hřbitovní 
zeď, Staré Město“ tyto dodavatele: 
 PaPP, spol. s r. o.
- Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
TRADIX REALIZACE s.r.o.
- Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
 STAVAKTIV s.r.o.
- Trávník 2106, 686 03 Staré Město
 STAVEBNINY Kodrla, s.r.o.
- Huštěnovice 363, 687 03 Babice
 SVS - CORRECT, spol. s r.o.
- Bílovice č.p. 513, PSČ 687 12 

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 240/401 orná půda o výměře 
900 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.
T:ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem čás-
ti pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/
manipulační plocha a části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 100 m2 (pozemky pod 
halou) a části pozemku p. č. 240/467 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře 350 
m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem parkování vozidel se zázemím, na 
úředních deskách.
T:ihned

1.10 zveřejnit záměr na majetkoprávní 
vypořádání pozemků:
• p. č. 2442/7 ostat. plocha/silnice
o výměře 4.682 m2
• p. č. 6277/5 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace

o výměře 188 m2
• p. č. 2442/8 ostat. plocha/silnice
o výměře 29 m2
• p. č. 6277/3 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 709 m2, které se nachází 
pod komunikací, chodníky a zelení v uli-
cích Slavomírova a Nad Hřištěm ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město a Zlínským kra-
jem, na úředních deskách.
T:ihned

1.12 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Ryška, 
smyčkovací kabel NN“, (umístění kabe-
lu NN 33m, pilíř – 1 ks) na pozemcích 
p. č. 6214/472, 6214/496, 6214/494, 
6214/493, 6214/492 a 6214/491, vše ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.
T:ihned

1.13 zveřejnit záměr na uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 
IČ 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby, 
s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 
IČ: 27935311, na právo umístění stav-
by „NTL plynovodní přípojka budovy 
s č. p. 270, ul. Brněnská, v obci Staré Měs-
to, číslo stavby 9900076179“ na pozemku 
p. č. 4548/9 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.
T:ihned

2. Odboru investic

2.5 zajistit provedení výběrového řízení 
na akci Koupaliště Staré Město – stavební 
úpravy sociálního zázemí. 
T:ihned

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

(pokračování ze str. 5)
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Staré Město se připojilo k městům a obcím, které se prezen-
tovaly v rámci expozice Zlínského kraje na brněnském veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour. Ten má už 25 letou tradici a patří 
k největším nabídkám domácích turistických cílů v zemi. Stánek 
Zlínského kraje je tradičně na čestném místě, tedy hned u vstu-
pu do pavilonu P, a patří skoro pokaždé k největším a nejvyhle-
dávanějším expozicím. Také Staré Město se tak může veřejnosti 
představit ve velmi v dobrém světle. A o cestování po republice je, 
vzhledem k atuální situaci v zahraničí, čím dál větší zájem. „Nám 
se tomu někdy nechce ani věřit, ale opravdu rosteme skokově, 
a to zejména u zahraničních hostů. My jsme za poslední dva roky 
ztrojnásobili počet návštěvníků ze zahraničí proti tomu, na co 
jsme bývali v minulosti zvyklí. Stali jsme se doslova objeveným 
rájem pro polskou klientelu, o tu jsme dlouhodobě usilovali. Po-
láky zaujala především vynikající gastronomie, a to zejména ze 
Slovácka a Valašska,“ vysvětluje ředitelka Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy Dana Daňová. „Naším hlavním turi-
stickým lákadlem je samozřejmě Památník Velké Moravy, teď i 
Jezuitský sklep nebo třeba Event centrum. Tady, na tomto vele-
trhu, je prostor, kde se můžeme poučit, jak třeba s propagačními 
materiály pracují naši kolegové. Taky tady máme dobrou příleži-
tost sdělit si dojmy a vyměnit zkušenosti. Máme možnost vylepšit 
práci, kterou v rámci cestovního ruchu děláme,“ vypočítává vý-
hody účasti na Regiontouru starosta Josef Bazala. 

Že je Zlínský kraj skutečně špičkovou turistickou destinací do-
kazují i dvě ceny, které si Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy z této akce odvezla. První místo a Velkou cenu cestov-

Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte mi vyjádřit Vám poděkování za Vaše finanční 

příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která se konala již tradič-
ně na začátku nového roku.  Skutečnost, že nejsme lhostejní 
k lidem, kteří naši pomoc nejvíce potřebují, ukazuje na lid-
skou solidaritu, vyjádřenou Vaší ochotou poskytnout dar. 
Důležitá je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho starosti 
a těžkosti.

Chci Vám vyjádřit poděkování za všechny, ke kterým se 
Vaše pomoc dostane, ale i všem dětem a dobrovolníkům, 
kteří na sebe vzali to břímě a žádali o Vaši pomoc, ne pro 
sebe, ale pro druhé. Tato celostátní dobročinná akce se stá-
vá důležitou humanitární pomocí.

Doufám, že vzájemná tolerance a solidarita jeden ke dru-
hému nám pomůže i v dalších dnech roku 2016.

Josef Bazala starosta

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU- REGIONTOUR

ního ruchu získala za projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh 
naší země. Třetí místo pak za projekt Východní Morava- cesty ke 
zdraví.

Město Staré Město vyhlašuje programové dotace z prostřed-
ků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků 
a organizací na podporu činnosti v roce 2016. Celková výše 
poskytnutých prostředků na všechny programy je alokována 
částkou 1.000.000,-Kč. 

PROGRAMOVÉ DOTACE NA ROK 2016
Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou 

ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii 
Město – Dotace od 1. 12. 2015. Lhůta pro podání kompletních 
žádostí včetně příloh je stanovena od 4. 1. 2016 – 29. 2. 2016.

Místostarosta Martin Zábranský na Regiontouru.
Foto: Radek Salaquarda

Tříkrálová sbírka 
v našem městě

Také letos byla naše farnost garantem Tříkrálové sbírky ve 
Starém Městě. Celkem 24 skupinek v počtu 71 koledníků 
navštívilo naše domovy. Letos jste darovali dosud rekord-
ních 171.323 Kč. Máme radost, že Vaše velkodušnost tak 
pomůže potřebným. Velké poděkování patří nejen Vám 
dárcům, ale také obětavým koledníkům. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 Oblastní charita Uher-
ské Hradiště použije na přímou pomoc lidem v nouzi 
v našem regionu, podporu pečovatelské služby pro senio-
ry na Uherskohradišťsku a opravu objektu denního cent-
ra sv. Ludmily, zajišťující služby pro osoby se zdravotním 
a mentálním postižením. 
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Martin Krcha je designerem v mezinárodní architektonické  
a designové firmě se sídlem v Londýně, Zaha Hadid Architects. Vy-
studoval technickou univerzitu v Brně s roční stáží v Grazu a absol-
voval také Vídeňskou univerzitu užitých umění v ateliéru Zahy Ha-
did. Během svého krátkého pobytu ve Vídni pracoval v inovativním 
studiu Veech Media Architecture.Od roku 2008 působí v londýn-
ském architektonickém studiu Zahy Hadid. Za tu dobu již pracoval 
na mnoha zajímavých a významných projektech a architektonických 
soutežích, například na letištním terminálu v Záhřebu, Centru pro 
ropné studie a výzkum krále Abdulláha v Rijádu, Saphira Tower  
v Rabatu, Sunrise Tower v Kuala Lumpuru, nebo Kongresovém cen-
tru v Bogotě. Podílel se také na celé řadě dalších projektů v Číně, 
Africe nebo na Středním Východě. V současné době je pověřen se 
svým týmem firemní supervizí nad výstavbou divadla Grand Theatre 
de Rabat v Maroku.

Tomáš Krcha vždycky tíhnul spíše k počítačům, a to se plně pro- 
jevilo i najeh oživotní náplni. Je totiž produktovým manažerem spo-
lečnosti Adobe, kde má v současné době na starosti vývoj speciál-
ního grafického nástroje. Ten by měl zjednodušit práci designérům  
a vývojářům, kteří s grafickými programy, jako jsou například Pho-
toshop nebo Illustrator, denně pracují. Tom je stouto světovou spo-

KLUCI KRCHOVI DOBYLI SVĚT
Martin a Tomáš Krchovi- dva zdánlivě „obyčejní“ kluci, kteří vyrostli ve Starém Městě, se vyškrábali až na světovou špičku. Kaž-

dý v trochu jiném oboru, oba ale uspěli ve světové konkurenci. Jaká byla jejich cesta? Šlo to hladce, nebo si svůj úspěch museli tvrdě 
vybojovat?

lečností spjatý už 7 let a tři poslední roky žije v San Francisku. Firma 
ho oslovila ve 22 letech, kdy mu umožnila přednášet o IT produktech 
po celém světě. 

Jak vzpomínáte na své staroměstské dětství?

Martin: To se nedá popsat v krátkosti. Vzpomínám si na běhání 
v rozkopaných kanálech na sídlišti, lezení po stromech a jiné vylo-
meniny. Svět byl takový velký a zajímavý labyrint. A přitom to byla 
jenom malá vesnice. 

Tom: Mám spoustu vzpomínek z ulice, kde jsme s děckama každý 
den běhali po venku, hráli na schovku, vymýšleli lumpárny a domů 
jsem šel vždycky až večer. 

Vy oba jste dosáhli mimořádného úspěchu - jak se to dělá? Je 
důležité správné vzdělání, načasování, štěstí, vůle? Co je faktorem, 
který podle vás rozhoduje?

Martin: Přidejte rodinu, přátele a lidi, které v životě potkáte. I to 
se dá nazvat štěstím. A pořádně zamíchejte.

Tom: To, co děláte, vás musí bavit. Obklopte se pozitivními lidmi, 
od kterých se máte co učit a kteří mají v sobě stejný náboj. A slušně 
odmítněte věci, které nejsou vaší prioritou. I okurky se dají zavařit 
tak, že vám lidi budou rvát ruce…

Co je pro vás v životě důležité? 

Martin: Zdraví a radost z dobře odvedené práce.
Tom: Možnost dělat, co mě baví. Z toho plyne i zdraví a radost.

Jaké jsou teď vaše plány? 

Martin: Dokončit zdárně stavbu projektu, na kterém pracuji s tý-
memu Zahy už několik let - divadlo v marockémRabatu.

Tom: Dořešit a spustit projekt, který vyvíjíme v rámci firmy Ado-
be - nástroj pro designéry mobilních aplikací a webů. Pokračovat ve 
čtení alespoň dvou knih měsíčně a trávit víc času s přáteli při sportu 
a relaxaci.

Kde aktuálně žijete? Myslíte někdy na návrat na Slovácko?

Kluci Krchovi s maminkou Evou

Grand Theatre de Rabat(zdroj:www.zaha-hadid.com)

MartinKrcha(zdroj:www.zaha-hadid.com)



Martin: Žádnou složitou nemám. Snažím se věci dělat tak, abych 
byl spokojen.

Tom: „Pokud se myšlenka ze začátku nezdá absurdní, nemá šan-
ci.” - Albert Einstein

Jak vám to šlo ve škole? Věděli jste už tehdy, čím byste se chtěli 
jednou stát?

Martin: Ve škole mi to šlo, ale příliš mě to tam nebavilo. Čím 
budu, jsem se rozhodl až na poslední chvíli.

Tom: Všechny předměty, kterými jsem ve škole prošel, jsou fas-
cinující obory, ale nebylo mi většinou vysvětleno, proč se učím to, 
co se učím, tak mě to moc nebavilo. Nechápal jsem souvislost před-
mětů a to mi nedávalo smysl. Známka na konci školního roku není 
cíl, člověk potřebuje projekt, kterým něco vyřeší, něco hmatatelného 
(i když virtuálně). Bádání a studium pak dostává úplně jiný rozměr. 
Vždycky jsem se těšil domů, až přijdu a otevřu si knihy o věcech, 
které mě opravdu bavily a u kterých jsem konečně pochopil, jak ty 
znalosti využít. Například takový vývoj počítačové hry, na tom se dá 
naučit fyzika, matematika, forma příběhu, grafika, prezentační do-
vednosti, marketing, management a navíc je to zábava. A já teď rád 
sahám po zaprášených učebnicích, když si potřebuju něco přelous-
kat, ale už vím proč, znám důvod a vím, co chci řešit. 

A jak se Martinovi, coby odborníkovi, líbí staroměstský kostel 
sv. Ducha? 

K tomuto temátu se nemohu objektivně vyjádřit kvůli mé před-
pojatosti. Moje sympatie a vzpomínky na rodné město jsou spjaty se 
skromným a nestárnoucím kostelem sv. Michala.
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U počítače už od dětství Bezstarostné dětství

King Abdulah Petroleum Studies and Research Center (zdroj:www.zaha-
-hadid.com)

Tomáš Krcha

Martin: Polo-
vinu času trávím  
v Londýně a polo-
vinu v Maroku. Na 
Slovácko se vracím 
rád na návštěvu. Na 
návrat zrovna teď ne-
pomýšlím. Na světě je 
ještě hodně míst, kam 
bych se rád podíval 
a eventuelně zde strá-
vil nějaký čas, pokud 
to bude možné.

Tom: Momentálně 
žiji v San Francisku. 
Na Slovácko se rád 

vracím, ale nepřemýšlím nad návratem, láká mě ještě spousta zají-
mavých míst.

Ovlivnil, nebo možná inspiroval, vás nějak region, z kterého po-
cházíte? (Možná spíš otázka na Martina).

Martin: Na Slovácku a především v mém okolí bylo hodně tvo-
řivých a pracovitých lidí. Zcela jistě to ve mně navodilo určitý vztah 
k práci a vizuálnímu a prostorovému vyjadřování.

Kolik hodin denně pracujete a co je pro vás na vašem zaměst-
nání nejtěžší?

Martin: Pracuji 8-12 hodin denně podle potřeby. Nejtěžší je umět 
odpočívat. 

Tom: Práce a život je jedna věc a člověk si ji musí namíchat tak, 
aby ho to bavilo a zvládl to. Momentálně pracuji také 8-12 hodin. 
Nejtěžší je správně argumentovat.

Co je pro vás osobně největší životní úspěch?  

Martin: Úspěchy jsou minulost. Je potřeba vytyčovat neustále 
nové cíle. Úspěchem vlastně je, pokud se má člověk dál na co těšit.

Tom: Nezávislost a příležitosti potkávat nové zajímavé lidi. 

Jaké máte koníčky? 

Martin: Pěstování rostlin a tvorba pro vlastní radost.
Tom: Kromě sportu i tvůrčí práce, jako např. pečení chleba, práce 

se dřevem a tvorba hardwaru.
Je nějaká filozofie, kterou se v životě řídíte? Motto?
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PROGRAM SKC ÚNOR
Sobota 6. února
ZIMNÍ POHÁDKA 
Staroměstská kapela, Na.Ex
Začátek 20.00 hod., vstupné 130,- Kč

Pátek 12. února
PLES RODIČŮ
hudební skupina VHS Nedakonice, diskotéka DJ 
Jerry
Začátek 19.30 hod., vstupné 100,- Kč + 20,- Kč 
místenka

PŘEDNÁŠKA
Zveme vás na přednášku o pěstování netradičního druhu 

ovoce, která se bude konat na Základní škole Komenského 
1720 v sobotu  20. 2. 2015 v 9.00 hod. Přednášet bude pan Ing. 
Ladislav Vaněk. Srdečně zvou zahrádkáři ZO ČZS Staré Město. PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem za soustrast, kterou jste 
vyjádřili celé naší rodině nad bolest-

nou ztrátou mého manžela, pana Jiřího 
Andrýska. Srdečně děkuji za květinové 
dary, slova útěchy a účast na pohřbu. 

Jménem rodiny
Anna Andrýsková

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 NA LEDEN 2015

  SVČ KLUBKO

JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBKU:

Výlet – Výlet do Galaxie ve Zlíně
1. 2. pondělí 7:45 – 15:30 hodin
Vydejte se s námi protáhnout svá těla do Galaxie! Budeme řádit, běhat, skákat, průlezkami 
prolézat, na skluzavkách klouzat a užívat si všemi doušky. Sraz je v 7:45 na vlakovém nádraží ve 
Starém Městě a příjezd v 15:30 tamtéž. Pro děti od 6 let, ale i dospělé, věk neomezuje. Na akci 
je potřeba se přihlásit předem do 27. 1.
Cena: 290,- Kč/dítě, 240,- Kč/dospělí

Kriminálka SM
2. 2. úterý 8:00 – 15:00 hodin, SVČ Klubko
Staňte se detektivy a vydejte se pátrat po zmizelém klenotu zámožného pana X. Mimo jiné 
vás čekají i hry, hlavolamy a odměna pro nálezce. Pro kluky i holky od 7 let. Hlaste se, prosím, 
předem.
Cena: 30,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn

Hala bala den
3. 2. středa 8:00 – 15:00 hodin, SVČ Klubko
Den plný her, tvoření, zábavy a legrace. Zveme kluky i holky od 6 let. Hlaste se, prosím, předem.
Cena: 30,- Kč 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn 

Tvořivá dílna – Upcycling neboli Ze starého nové
16. 2. úterý 17:00 – 19:00
Kolik věcí skončí v odpadu, přitom by se daly ještě využít … Přijďte k nám vyzkoušet celo-
světový trend ve znovu využívání běžných věcí a vytvořit si tak pěknou dekoraci. Tvořením vás 
tentokráte bude provázet dobrovolnice EVS – Sarah Haas (projekt Erasmus+).
Cena: ZDARMA
S sebou: skleněnou LÁHEV od vína, přezůvky, pracovní oblečení

Vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
„V kouzelné říši Miloše Macourka“
17. 2. středa od 16:30, místo: Městská knihovna Staré Město  

Na webových stránkách www.klubkosm.cz již naleznete informace o letních táborech SVČ 
Klubka.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
1. 2. 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

HRANÍ S MIMINKY
8. 2. pondělí 9:00 – 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky 
a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
15. 2. 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

Pohádkové čtení
22. 2. pondělí 9:00-10:30
V Městské knihovně – Informačním centru ve Starém Městě. Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti

MAMKAVÁRNA
29. 2. 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

Pátek 19. února
53. PLES SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO
BENNY-Q, CM Bálešáci a DJ Grebeníček
Začátek 19.30 hod.
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AKTUALITY
V pondělí 8. 2. bude v našem kostele při mši sv. v 17 h. udě-

lována svátost pomazání nemocných při příležitosti Světového 
dne nemocných, který je odvozen od svátku Panny Marie Lurd-
ské. Příhodná doba pro její přijetí je tehdy, když věřící začíná být 
v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří, možno ji přijmout i více-
krát v životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. 

POSTNÍ DOBA
Popeleční středa oznamuje začátek čtyřicetidenní doby post-

ní, ve které se připravujeme na Velikonoce. O Popeleční středě 
10. 2. 2016 budou mše sv. v 7 h. a v 18 hod. (kvůli lidem v zaměst-
nání) v kostele svatého Ducha. Během postní doby se budeme 
o nedělích scházet i v 15 hodin ke kající pobožnosti. Ve všední 
dny před večerní mší sv. o 17 h. v pondělí, středu a pátek bude 
vždy Pobožnost křížové cesty, kterou povedou jako každoročně 
skupinky z jednotlivých společenství ve farnosti a ti, kteří se při-
pravují na přijetí biřmování. Pro děti se připravuje postní soutěž, 
více se doví na mši sv. pro rodiny v 10 h. v neděli.

V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali 
svá srdce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: „Bůh 
– tato jediná slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.) 

ZIMNÍ POUŤ ke 1147. výročí úmrtí sv. Cyrila bude na 
Velehradě slavena v neděli 7. 2. mší sv. o 10h. Naše farnost usku-
teční ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 16,30 h. společnou pouť a modlitbu 
růžence po růžencové poutní cestě od 1. růžencového zastavení.

ZPRÁVA O TOM, čím farnost žila v minulém roce, je 
zveřejněna na webových stránkách: farnoststaremesto.cz. Z této 
výroční zprávy jen stručně uvedeme:

- že v r. 2015 bylo v našem kostele pokřtěno 39 dětí, z toho 
21 chlapců a 18 děvčátek. K 1. sv. přijímání přistoupilo 15 dětí. 
9 párů snoubenců uzavřelo sňatek před Bohem. Farnost vypro-
vodila 43 svých členů (18 bratrů a 25 sester) na poslední cestě 
a odevzdali jsme je do rukou Božích.

- Pravidelně se také například scházela společenství: Cur-
sillo, seniorů, františkánských terciářů, starší mládeže - Meetina, 
mladší mládeže – Malčo, rodin, ministrantů, modlitebních sku-
pin matek a otců, Scholička. Nechcete se také připojit?

-SV-

TRADIČNÍ KUCHYNĚ

PODĚKOVÁNÍ ZA
BENEFIČNÍ KONCERT

V sobotu 2. ledna jsme v našem kostele 
sv. Ducha přivítali Chrámový sbor z Uh. 
Hradiště s dirigentem Karlem Dýnkou. 

použito na budování našeho kostela sv. 
Ducha.

Všem účinkujícím děkuji  za krásný hu-
dební zážitek a příjemně strávené chvíle.

Pavel Berka

VÁNOČNÍ HRA „BRÁNA 
DO NEBE - SEDM KLÍČŮ“

 potěšila na Boží hod vánoční odpoledne 
nejen děti a mládež.  Scénář i režii měla 
„na svědomí“ Liduška Němcová a děti ze 
společenství Malčo. Také mladí z Meetiny 
se snažili zahrát, jak nejlépe uměli. Děti, 
které se účastnily adventní soutěže při-
pravené Magdou Plevákovou, byly obda-
rované krásnými dárečky. Jejich radostné 
úsměvy byly odměnou našemu p. faráři 
a aktérům soutěže a hry, kteří si hlav-
ně přejí, aby dětská srdce oslovila radost 
z příchodu Spasitele.

Hudebníci nezklamali. Repertoár byl roz-
sáhlý a rozmanitý.

Nejvíce mě zaujaly slovanské národní 
koledy v úpravě uherskobrodského varha-
níka Emila Háby a skladba Svatý Michaeli 
od brněnské varhanice a pedagožky Hele-

ny Vodičkové.
Skladby byly nároč-

né, výkony zpěváků 
i instrumentalistů obdi-
vuhodné.

Koncert byl zpestřen 
i instrumentální sklad-
bou pro dvě violoncella 
od Bernharda Romberga 
a zazněla i má oblíbená 
varhanní Fuga C dur od 
Františka Xavera Brixiho.

Koncert byl benefič-
ní, vybrané vstupné bylo 

Další dobroty z kuchyně našich prababiček, jak je zaznamena-
la Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku II., vydaná Regio-
nem Slovácko a Slováckým muzeem.

OŠKVARKOVÉ KRAJANCE (Strážnicko)
500 g hladké mouky
150 ml mléka
1 polévková lžíce moučkového cukru
½ kostky kvasnic
300 g mletých škvarků
1 vejce
sůl
celý kmín na posypání

Z trochy vlažného mléka, cukru a kvasnic připravíme kvásek. Mouku 
smícháme v míse se solí, přidáme vejce, škvarky, vzešlý kvásek a zby-
tek vlažného mléka. Vypracujeme vláčné těsto a necháme vykynout. Na 
pomoučeném válu rozválíme těsto na necelý centimetr tlustý plát a tvo-
řítkem vykrajujeme větší trojúhelníčky nebo kolečka, která klademe na 
vymaštěný plech. Posypeme solí a kmínem. Pečeme dozlatova v troubě 
vyhřáté na 200 ºC.

FAŠANKOVÉ KOBLIHY (Kozojídky)
500 g hladké mouky
¼ l mléka
5 lžic cukru
50 g kvasnic
5 žloutků
štamprle rumu nebo slivovice
2 vařené brambory
marmeláda nebo ušlehané bílky
tuk na smažení

Z teplého mléka, droždí a cukru uděláme kvásek, pak přidáme žlout-
ky, štamprli rumu nebo slivovice a uvařené, jemně nastrouhané bram-
bory. Vypracujeme hodně vláčné těsto, které přikryjeme utěrkou a ne-
cháme v teple vykynout. Pak vyhazujeme lžičkou malé bochánky, které 
necháme zase trochu nakynout. Poté prsty uděláme uprostřed bochánku 
důlek a vhazujeme do rozpáleného oleje. Hotové pocukrujeme, do důlku 
dáme marmeládu nebo šlehané bílky s cukrem.
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UPOZORNĚNÍ
Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo 

podzemních sítí“.
Stavíte nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na svém pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

POZOR! PODZEMNÍ NEBO NADZEMNÍ TELEKOMU-
NIKAČNÍ VEDENÍ A PŘÍPADNĚ JINÉ SÍŤOVÉ PRVKY SE 
MOHOU NACHÁZET I NA VAŠÍ NEMOVITOSTI!

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona 
č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost 

spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby 
nedošlo k poškození vedení komunikačních sítí. To se týká 
i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních 
prací a terénních úprav. 

Mezi tato opatření patří především povinnost si před za-
čátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo 
podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjád-
ření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz 
v sekci „Naše síť“.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
www.cetin.cz

VZPOMÍNKA

11. 2. 2016 uplynou dva roky od úmrtí mého 
manžela, pana Jana Říhy. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka s ro-
dinou.

2. 2. 2016 uplyne 5 let od úmrtí paní Jany 
Klonové.

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera 
Milana s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 1. 2. 2016 vzpome-

neme třetí smutné výročí od 
úmrtí  pana Stanislava Vojáčka 
a dne 21. 2. 2016 první smutné 
výročí od úmrtí paní Emilie 
Vojáčkové. 

S láskou vzpomínají dcery Yveta a Jana s rodinami.

PŘIJĎTE OCHUTNAT
PRVNÍ STAROMĚSTSKÉ PIVO!

JEN V PIVNICI ŠIRŮCH

V pátek 15. ledna proběhlo v klubovně ŠK Zlín krajské 
finále přeboru škol v šachu. Za naši školu se do finále pro-
bojovala z okresního kola dvě družstva. 

V kategorii 1.-5.tříd soutěžili Jan Vávra, Rostislav Pro-
cházka, Klára Spáčilová a Martin Hampala. Po prvních 
odehraných partiiích se rychle dostali mezi nejlepší čtyři 
týmy a s těmi až do posledního kola vyrovnaně bojovali o 
dvě postupová místa. Bohužel po závěrečné partii zbyla na 
náš tým bramborová medaile. Přesto je nutné vyzdvihnout 
osobní úspěch Jana Vávry, který ziskem 5,5 bodu obsadil 
1. místo na první šachovnici, stejně jako Martin Hampala 
ziskem 6 bodů obsadil 1. místo na čtvrté šachovnici.

V kategorii 6.-9. tříd soutěžili Viktorie Všetulová, Ro-
man Lapčík, Stanislav Foltýnek a Robin Čapek. Tým se tře-
mi šesťáky patřil k nemladším v kategorii a přesto sehrál 
vyrovnané partie s ostatními týmy. Zisk bronzových medai-
lí je obrovským úspěchem a příslibem pro příští roky, kdy 
určitě budeme mít velké šance získat postup na republikové 
finále. Nejúspěšnější v zisku bodů v našem družstvu byl Sta-
nislav Foltýnek, který obsadil 2. místo na třetí šachovnici.

Jana Trubačíková

Naši šachisté se opět v „kraji“ 
neztratili, přivezli bronz
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HARMONOGRAM SVOZU
 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ (BIO) – HNĚDÉ POPELNICE – SUDÝ TÝDEN
 KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (KO) – ČERNÉ POPELNICE – LICHÝ TÝDEN
 A  PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ  (P1, P2) Z RODINNÝCH DOMŮ NA OBDOBÍ ÚNOR 2016 AŽ LEDEN 2017

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - V červenci 2016 se posunuje pytlový svoz o týden z důvodu svátku, v březnu a listopadu 
tak, aby oba svozové dny spadaly do příslušného měsíce. Svoz odpadů v období svátků bude vždy upřesněn dle hlášení svozové 
firmy. Informace budou zveřejněny na vývěskách úřadu a na webových stránkách.

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ (BIO) – hnědé popelnice – sudý týden 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (KO) – černé popelnice – lichý týden 

 a  PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ  (P1, P2) Z RODINNÝCH DOMŮ NA OBDOBÍ ÚNOR 2016 AŽ LEDEN 2017 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  -  V červenci 2016 se posunuje pytlový svoz o týden z důvodu svátku, v březnu a listopadu tak, aby oba svozové dny spadaly do příslušného 
měsíce.   
Svoz odpadů v období svátků bude vždy upřesněn dle hlášení svozové firmy. Informace budou zveřejněny na vývěskách úřadu a na webových stránkách. 

 

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Únor 
2016 P1 P2 

BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO       

Březen BIO  BIO    P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO 

Duben    P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO    

Květen  P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO 

Červen KO KO    P1 P2 
BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO    

Červenec     BIO  BIO    P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO    

Srpen P1 P2 
BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  

Září BIO    P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO   

Říjen   P1 P2 
KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     

Listopad KO KO KO    P1 P2 
BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO KO  

Prosinec KO    P1 P2 
BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO   

Leden 
2017  P1 P2 

BIO  BIO     KO KO KO     BIO  BIO     KO KO KO     BIO 

 

 

 

 

 

P1 – PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ: 
Svoz první pondělí v kalendářním měsíci: A. Škráško-

vé, Brněnská, Erbenova, Hradišťská, Huštěnovská, K. Světlé, 
Klicperova, Klukova, Kosmova,  Luční čtvrť, Máchova, Mi-
chalská,  Moravní nábřeží, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nám. 
Hrdinů, Nerudova, Seifertova, Sées, Sv. Čecha, Svatovítská, 
Škroupova, Trávník,  Tyršova, U Školky, Velkomoravská, Za 
Kostelíkem, Za Radnicí, Za Špicí,  Zerzavice.

P2 – PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ:
Svoz první úterý v kalendářním měsíci: Alšova, Altéře, 

Bří. Mrštíků, Finská čtvrť, Gorazdova, Janáčkova, Jezuitská, 
Komenského, Konstantinova, Kopánky, Krátká, Mahenova,  
Metodějova, Mojmírova, Na Hradbách, Na Valech, Nad Hřiš-
těm, Nádražní, Nová čtvrť, Obilní čtvrť, Rastislavova, Sadová, 
Salašská,  Severní, Slavomírova, Sochorcova, Spojovací, Spor-
tovní, Stojanova, Svatoplukova, Tovární, U Potoka, U Sklépka, 
Úprkova, Velehradská,  V. Hrubého, V Zahradě, Za Mlýnem,  
Za Školou, Zelnitiusova.

UPOZORNĚNÍ: Pytle na plasty si můžete vyzvednout na 
Městském úřadě ve Starém Městě v informacích.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY (BRKO) - 
HNĚDÉ POPELNICE 

BIO - svoz v úterý:  Zerzavice, Moravní nábřeží, Hradi-
šťská, nám. Hrdinů, Brněnská, Tovární, Velehradská, Alšova, 
Huštěnovská, Velkomoravská,  Altéře U Sklépka, , Luční čtvrť, 
Michalská, Klukova, Svatovítská, Za Kostelíkem, Na Výsluní, 
Sées, Trávník, Za Radnicí, Za Špicí, Tyršova, Kosmova, Má-
chova, Erbenova, A. Škráškové, K. Světlé, Seifertova, Klicpe-
rova, Sv. Čecha, Nerudova, U Školky, Škroupova, Na Vyhlídce,  
Na Valech, Na Hradbách, Mojmírova, Svatoplukova, Metodě-
jova, V. Hrubého, Gorazdova, Konstantinova, Slavomírova, 
Nad Hřištěm.

BIO - svoz ve čtvrtek: Finská čtvrť, Mahenova, Janáčkova, 
Sadová, Komenského, Salašská, Bří. Mrštíků, Nová čtvrť, Se-
verní,  Sochorcova, Krátká, Spojovací, Obilní čtvrť, Sportovní, 
U Potoka, V Zahradě, Jezuitská, Zelnitiusova, Za Školou, Sto-
janova, Rastislavova

UPOZORNĚNÍ: V obchodě paní Hráčkové na nám. Hr-
dinů je možné zakoupit speciální pytle na biologicky rozlo-
žitelný odpad. Jedná se o pytle, které lze vhodit do popelnice 
s odpadem a nebude tak ohroženo životní prostředí. Pytle jsou 
vyrobeny z biologicky rozložitelného materiálu a v kompo-
stárně se rozloží stejně jako jejich obsah. 

KOMUNÁLNÍ ODPADY - ČERNÉ POPELNICE

Svoz v úterý:    Za Radnicí, Za Špicí, Sées, Trávník, Michal-
ská, Klukova, Svatovítská, Za Kostelíkem, Luční čtvrť, U Sk-
lépka, Altéře, Na Hradbách, Na Valech, Nad Hřištěm, Mojmí-
rova, Svatoplukova, Metodějova, Slavomírova, V. Hrubého, 
Konstantinova, Gorazdova, Alšova, Velehradská.

Svoz ve středu: Zerzavice, Moravní nábřeží, Hradišťská, 
Na Výsluní, nám. Hrdinů, Brněnská, Velkomoravská, Huště-
novská, Tyršova, A.Škráškové, K. Světlé, Klicperova, U Škol-
ky, Škroupova, Na Vyhlídce, Nerudova, Seifertova, Kosmova, 
Máchova, Erbenova, Sv. Čecha.

Svoz ve čtvrtek: Nádražní, Tovární, Finská čtvrť, Nová 
čtvrť, Sochorcova, Bří. Mrštíků, Mahenova, Janáčkova, Sado-
vá, Komenského, Salašská, Severní, Krátká, Spojovací, Obilní 
čtvrť, Sportovní, U Potoka, V Zahradě, Jezuitská, Zelnitiuso-
va, Za Školou, Stojanova, Rastislavova.
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9130000146 189 9130000935 21 9130001158 56 9130001313 322 9130001458 140 9130001630 91 9130001778 294 9130001940 91

9130000200 14 9130000954 49 9130001161 14 9130001314 84 9130001470 112 9130001635 189 9130001795 126 9130001941 7

9130000216 63 9130000959 126 9130001166 77 9130001317 133 9130001471 28 9130001641 70 9130001800 168 9130001944 259

9130000389 14 9130000960 154 9130001168 77 9130001322 196 9130001472 203 9130001643 119 9130001814 378 9130001950 336

9130000557 203 9130000969 77 9130001170 308 9130001323 224 9130001478 616 9130001645 42 9130001815 49 9130001953 147

9130000562 63 9130000971 28 9130001172 245 9130001333 595 9130001489 105 9130001651 203 9130001819 371 9130001962 189

9130000588 21 9130000974 49 9130001173 63 9130001338 14 9130001498 161 9130001659 140 9130001821 21 9130001965 84

9130000603 21 9130000975 98 9130001203 252 9130001340 98 9130001507 7 9130001664 224 9130001825 161 9130001977 91

9130000613 140 9130000982 126 9130001208 217 9130001344 497 9130001511 98 9130001669 98 9130001833 105 9130001978 224

9130000623 21 9130000985 91 9130001214 154 9130001345 126 9130001528 21 9130001673 56 9130001836 133 9130001981 280

9130000651 217 9130000989 112 9130001217 84 9130001365 112 9130001531 42 9130001677 119 9130001850 7 9130001982 189

9130000718 91 9130000992 98 9130001221 469 9130001371 154 9130001533 119 9130001697 588 9130001863 147 9130002005 84

9130000770 210 9130001024 91 9130001240 154 9130001372 70 9130001543 77 9130001698 63 9130001868 119 9130002013 364

913000777 56 9130001026 224 9130001250 147 9130001392 49 9130001547 308 9130001699 105 9130001886 287 9130002014 35

9130000785 91 9130001030 21 9130001253 112 9130001396 105 9130001549 98 9130001705 140 9130001888 189 9130002016 28

9130000808 98 9130001036 56 9130001258 210 9130001401 287 9130001555 168 9130001713 245 9130001891 189 9130002018 224

9130000822 161 9130001047 133 9130001262 259 9130001402 105 9130001556 84 9130001717 84 9130001895 7 9130002019 49

9130000855 91 9130001051 364 9130001263 77 9130001403 112 9130001565 91 9130001718 70 9130001897 112 9130002020 21

9130000863 133 9130001052 42 9130001265 126 9130001404 259 9130001568 182 9130001719 91 9130001900 112 9130002021 91

9130000872 98 9130001056 126 9130001267 70 9130001405 105 9130001574 189 9130001724 252 9130001904 35 9130002043 329

9130000879 84 9130001076 14 9130001285 49 9130001406 77 9130001575 63 9130001728 84 9130001909 91 9130002052 98

9130000909 126 9130001090 161 9130001297 84 9130001410 21 9130001584 49 9130001741 147 9130001915 70 9130002079 196

9130000913 203 9130001124 49 9130001302 119 9130001411 399 9130001587 364 9130001745 301 9130001928 189 9130002084 21

9130000917 77 9130001137 203 9130001308 91 9130001443 224 9130001624 161 9130001762 35 9130001935 28 9130002089 112

9130000925 77 9130001138 252 9130001309 133 9130001448 203 9130001625 112 9130001765 91 9130001939 98 9130002093 42

9130002096 161 9130002208 98 9130002353 42 9130002518 84 9130002700 28 9130002933 77 9130003171 63 9130003436 238

9130002111 21 9130002210 189 9130002362 77 9130002522 84 9130002713 84 9130002939 91 9130003177 182 9130003440 105

9130002119 21 9130002214 322 9130002368 343 9130002523 196 9130002722 189 9130002947 7 9130003179 182 9130003446 154

9130002122 77 9130002222 196 9130002372 77 9130002527 91 9130002723 91 9130002950 70 9130003183 56 9130003451 273

9130002124 77 9130002229 119 9130002376 21 9130002530 28 9130002724 126 9130002952 182 9130003191 252 9130003465 385

9130002130 168 9130002230 210 9130002377 560 9130002535 63 9130002733 245 9130002961 77 9130003194 21 9130003468 112

9130002136 70 9130002232 168 9130002381 84 9130002541 35 9130002735 182 9130002976 168 9130003226 252 9130003472 497

9130002139 112 9130002236 98 9130002390 322 9130002553 56 9130002738 14 9130002985 203 9130003235 91 9130003480 252

9130002142 581 9130002244 133 9130002394 252 9130002554 259 9130002739 161 9130002991 245 9130003241 119 9130003490 49

9130002151 259 9130002255 105 9130002397 63 9130002555 14 9130002740 70 9130003009 84 9130003251 84 9130003511 70

9130002152 84 9130002268 343 9130002407 63 9130002569 154 9130002742 42 9130003024 77 9130003256 602 9130003512 70

9130002155 77 9130002271 84 9130002413 63 9130002574 252 9130002765 175 9130003036 105 9130003257 105 9130003532 91

9130002159 182 9130002277 70 9130002416 154 9130002597 119 9130002775 175 9130003045 196 9130003265 119 9130003554 35

9130002160 168 9130002293 63 9130002422 112 9130002610 105 9130002776 14 9130003054 154 9130003266 126 9130003560 35

9130002161 392 9130002295 189 9130002434 217 9130002613 161 9130002790 196 9130003056 70 9130003291 182 9130003563 168

9130002162 35 9130002297 70 9130002436 203 9130002616 49 9130002793 28 9130003074 21 9130003337 154 9130003566 56

9130002168 252 9130002301 252 9130002437 182 9130002624 413 9130002794 329 9130003076 63 9130003341 392 9130003573 21

9130002169 301 9130002303 217 9130002438 126 9130002626 56 9130002822 203 9130003084 91 9130003359 343 9130003579 112

9130002177 217 9130002307 266 9130002439 140 9130002640 140 9130002866 147 9130003094 28 9130003364 112 9130003583 84

9130002188 336 9130002311 84 9130002443 28 9130002651 147 9130002872 14 9130003109 126 9130003366 98 9130003584 133

9130002189 427 9130002313 168 9130002445 203 9130002668 161 9130002873 119 9130003112 28 9130003367 98 9130003589 182

9130002193 84 9130002319 203 9130002455 98 9130002669 49 9130002882 105 9130003117 77 9130003379 147 9130003596 203

9130002194 91 9130002330 49 9130002473 203 9130002671 140 9130002907 126 9130003119 371 9130003381 280 9130003598 105

9130002196 259 9130002339 112 9130002478 140 9130002676 98 9130002915 70 9130003124 119 9130003400 287 9130003624 105

Přehled odevzdaných pytlů podle čárových kódů za rok 2015
PROSÍME O KONTROLU POČTU ODEVZDANÝCH PYTLŮ, PO ZAVEDENÍ SLEVY DO PŘEDPISU PLATBY

ZA ODPADY NEBUDE MOŽNÉ OPRAVY PROVÉST. S PŘÍPADNÝMI NESROVNALOSTMI SE OBRACEJTE NA
ING. KVĚTOSLAVA FRYŠTÁKA, TEL. 572 416 423, E-MAIL  FRYSTAK@STAREMESTO.UH.CZ.



9130002198 203 9130002341 91 9130002484 350 9130002680 259 9130002921 21 9130003142 112 9130003406 70 9130003633 77

9130002203 91 9130002349 189 9130002505 14 9130002689 126 9130002928 98 9130003153 126 9130003430 21 9130003635 154

9130003637 7 9130003892 7 9130004125 21 9130004305 63 9130004531 161 9130004999 28 9130005735 77 9130006879 105

9130003659 147 9130003895 112 9130004143 112 9130004315 252 9130004533 77 9130005013 21 9130005740 119 9130006902 252

9130003670 154 9130003896 154 9130004147 217 9130004323 84 9130004537 105 9130005014 308 9130005793 42 9130006906 21

9130003712 175 9130003910 84 9130004152 154 9130004336 154 9130004570 196 9130005105 427 9130005794 70 9130006907 28

9130003722 147 9130003916 252 9130004156 126 9130004339 238 9130004582 175 9130005148 119 9130005797 28 9130006910 28

9130003723 105 9130003924 14 9130004160 343 9130004345 140 9130004604 84 9130005165 133 9130005827 238 9130006947 161

9130003725 287 9130003931 168 9130004163 224 9130004362 182 9130004607 175 9130005171 217 9130006017 133 9130006952 7

9130003726 98 9130003936 161 9130004168 119 9130004368 168 9130004617 35 9130005172 119 9130006044 189 9130006961 70

9130003727 84 9130003955 273 9130004189 133 9130004372 231 9130004639 119 9130005186 301 9130006047 105 9130006974 175

9130003733 161 9130003963 217 9130004200 147 9130004377 140 9130004641 112 9130005193 70 9130006048 133 9130006978 189

9130003734 14 9130003969 238 9130004202 175 9130004409 175 9130004716 119 9130005201 259 9130006066 91 9130006981 84

9130003737 119 9130003971 14 9130004215 147 9130004424 168 9130004746 147 9130005209 14 9130006107 35 9130006987 462

9130003766 14 9130003973 203 9130004218 126 9130004426 119 9130004751 154 9130005244 77 9130006134 203 9130007022 301

9130003789 112 9130003980 406 9130004220 154 9130004427 273 9130004758 77 9130005248 42 9130006149 259 9130007050 63

9130003791 182 9130004027 91 9130004224 245 9130004444 119 9130004761 112 9130005283 70 9130006168 140 9130007059 210

9130003795 189 9130004032 77 9130004249 98 9130004451 56 9130004822 217 9130005303 49 9130006206 245 9130007065 189

9130003807 56 9130004049 21 9130004256 203 9130004472 140 9130004826 224 9130005309 182 9130006391 133 9130007067 77

9130003823 196 9130004071 254 9130004260 112 9130004482 182 9130004830 245 9130005319 357 9130006509 105 9130007100 126

9130003830 14 9130004075 147 9130004265 224 9130004487 49 9130004862 126 9130005380 371 9130006534 133 9130007161 49

9130003834 245 9130004088 266 9130004269 91 9130004491 126 9130004874 238 9130005489 154 9130006591 140 9130007187 280

9130003846 203 9130004089 238 9130004271 112 9130004499 7 9130004895 707 9130005537 154 9130006682 224 9130007228 182

9130003852 77 9130004096 406 9130004272 182 9130004500 154 9130004926 154 9130005559 84 9130006770 140 9130007253 224

9130003855 91 9130004103 147 9130004274 9 9130004509 98 9130004941 217 9130005609 119 9130006790 112 9130007270 271

9130003857 189 9130004104 77 9130004279 126 9130004512 287 9130004947 98 9130005626 287 9130006806 133 9130007273 42

9130003872 308 9130004110 84 9130004287 140 9130004518 91 9130004957 84 9130005642 28 9130006821 91 9130007293 56

9130003890 105 9130004122 91 9130004291 105 9130004524 350 9130004961 126 9130005733 189 9130006866 21 9130007311 14

9130007317 14 9130007922 364 9130008453 140

9130007336 448 9130007938 343 9130008467 196

9130007355 91 9130008013 77 9130008472 28

9130007372 63 9130008016 224 9130008491 385

9130007449 63 9130008033 119 9130008509 112

9130007480 154 9130008042 161 9130008531 84

9130007529 126 9130008045 315 9130008535 126

9130007541 91 9130008115 91 9130008539 112

9130007567 91 9130008157 140 9130008573 56

9130007574 161 9130008231 63 9130008585 196

9130007611 77 9130008244 224 9130008629 189

9130007632 28 9130008254 140 9130008632 217

9130007634 7 9130008262 126 9130008645 84

9130007643 154 9130008312 140 9130008649 63

9130007648 98 9130008347 168 9130008662 84

9130007704 343 9130008349 35 9130008702 301

9130007705 112 9130008357 84 9130008714 175

9130007727 21 9130008380 63 9130008822 70

9130007761 147 9130008391 91 9130008855 35

9130007809 56 9130008395 21

9130007847 28 9130008399 105

9130007850 511 9130008409 112

9130007854 182 9130008423 147

9130007880 175 9130008438 154

9130007889 91 9130008441 77

9130007898 98 9130008451 210
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TERMÍNY VÝDEJE PYTLŮ
A KÓDŮ V ROCE 2016

Pytle a štítky se vydávají vždy týden před začátkem nového čtvrtletí. Občané si 
mohou vyzvednout v prosinci štítky i pytle na celý další rok. Počet bezplatně 
přidělených pytlů na jednu rodinu je 10 ks na čtvrtletí, tedy 40 ks na rok. Nad 
tento počet je možné použít pytle vlastní o objemu 120 l.

Počet vydaných štítků není omezen. Sleva na jednoho občana může ovšem 
dosáhnout maximálně výše 600 Kč, tedy výše poplatku za svoz odpadu. 

 NA II. ČTVRTLETÍ 2016 NA III. ČTVRTLETÍ 2016
 23. AŽ 31. BŘEZNA 2016 22. AŽ 30. ČERVNA 2016

 NA IV. ČTVRTLETÍ 2016 NA I. ČTVRTLETÍ 2017
 21. AŽ 30. ZÁŘÍ 2016 14. AŽ 23. PROSINCE 2016
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Slovácké divadlo zve na premiéru z divadelního zákulisí
Slovácké divadlo chystá Bez roucha - 

jednu z nejlepších komedií, jaké v posled-
ních letech vznikly. Dokazují to úspěchy 
po celém světě. V Londýně ji hráli denně 
pět let, byla přeložena do dvaceti jazyků, 
a když si ji přečetl slavný filmový režisér 
Steven Spielberg, byl jí tak nadšený, že za 
možnost natočit ji v podobě celovečerní-
ho filmu zaplatil milion dolarů. Před lety 
se hrála i v Praze. Režíroval ji Jiří Menzel 
a hlavní role obsadil největšími hvězda-
mi. Ať šlo o Libuši Šafránkovou, Jiřinu Ji-
ráskovou, Josefa Abrháma či další. Teď se 
na komedii anglického dramatika Micha-
ela Frayna mohou těšit diváci i v Uher-
ském Hradišti. 

A v čem je komedie Bez roucha tak 
výjimečná? Dělá si totiž legraci ze samot-
ných herců. Diváky přivede do divadelní-
ho zákulisí a ti jsou svědky přípravy divadelní hry. Někteří herci 
stále neumějí text, jiní nevědí, kterými dveřmi přijít a už vů-
bec ne, kterými odejít, a do toho hledají podroušeného kolegu  

a kontaktní čočky poněkud prostoduché herečky. A jak se her-
ci na komedii připravují? „Dát dohromady divadlo na divadle, 
všechny ty příchody, odchody – ve scéně je totiž osmero dveří 
– záměrné i nezáměrné záměny, to opravdu není lehké, ale pro-

tože máme podobné komedie v repertoáru, doufám, že se 
podaří i Bez roucha,“ prozrazuje herečka Irena Vacková. 
„Já hraji inspicientku Poppy, tak se snažím být neustále za 
zády našemu inspicientovi Štěpánu Goišovi a vypozoro-
vávám, co všechno vlastně jeho funkce obnáší. A kdybych 
u toho nemluvila, tak si myslím, že bych mu ani nevadila,“ 
směje se Petra Staňková, nová posila uherskohradišťského 
souboru. 

V režii Šimona Dominika se v novince představí Irena 
Vacková, Jiří Hejcman, David Vaculík, Tereza Hrabalová, 
Petra Staňková, Josef Kubáník, Martin Vrtáček, Alžběta 
Kynclová a Pavel Majkus. Premiéra proběhne v sobotu  
6. února od 19.00 hodin. „Bez roucha je velice zajímavá 
a vtipná hra. Líbí se mi, snad bude i divákům,“ přeje si 
Tereza Hrabalová.

-mak-
Foto: Marek MalůšekRežisér Šimon Dominik

Zahajovací zkouška

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA

I PRO PÁNY

Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)
Brněnská 271, Staré Město

Tel: 731 110 030
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Dolina ani na konci roku nezahálela

Druhý svátek vánoční začal pro tanečníky souboru Dolina 
poněkud překvapivě. Místo budíku, připomínajícího nutnost 
nachystat Společensko-kulturní centrum na večerní zábavu, je 
už o několik hodin dříve probudily tanečnice v krojích, když 
obnovily tradici štěpánského ranního „umývání“. Ke cti jim bu-
diž přičteno, že namísto tradičních kbelíků plných ledové vody 
zvolily poněkud šetrnější metodu. I tak ale sprška z rozprašova-
čů po ránu otevřela oči a následná štamprla na zahřátí k tomu 
rozjasnila i mysl.

Během dopoledne členové souboru připravili sál pro zába-
vu, a tak už nic nebránilo tomu, aby mohli po obědě vyrazit 
s muzikanty z Bálešáků na tradiční štěpánskou obchůzku. Obe-
šli domy rodin současných i bývalých členů a kamarádů, pozpí-
vali koledy, popřáli vše nejlepší do nového roku. Letošní mírná 
zima krojovaným přála, takže si ani nikdo z obchůzky nedonesl 
vzpomínku v podobě rýmy či chřipky. Večer na zábavě utekl 
jako voda a po ranním úklidu šla většina odpočívat po nároč-

ném dni. Někteří se pak rovnou přesunuli 
do Mařatic na Setkání folkloristů.

V pondělí 28. prosince nás čekal tra-
diční předsilvestrovský turnaj ve fotbale. 
Tento rok se sešlo sedm týmů, mezi nimi 
nechyběli tradiční favorité z Ondráše či 
Míkovjanu. Dolina ale ukázala svou sílu 
a s jediným prohraným zápasem ve skupi-
ně se mohla radovat z konečného vítězství, 
které je o to cennější, že se ho povedlo po 
loňském triumfu v tomto turnaji obhájit.

O pár dnů později čekalo sportovní 
klání i naše tanečnice, tentokrát v turnaji 
folklorních souborů ve florbale. Holky bo-
jovaly statečně a se zápalem. Až ve finále 
nestačily na tým Kaliny, a tak se po prohře 
„o prsa“ 0:1 mohly radovat alespoň z krás-
né stříbrné pozice.

Nyní už je čas vrátit se k obvyklým ná-
cvikům v tělocvičně základní školy, aby 
vám soubor Dolina mohl přinášet radost 
i v novém roce 2016. Těšíme se na vás!

PP
Soubor při obchůzce

Florbalistkám Doliny patřilo stříbroDolina obhájila prvenství

Tanečnice z Doliny při „umývání“
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Před koncem loňského roku se místní 
dobrovolní hasiči sešli na každoroční val-
né hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok. 
Po krátkém úvodním slovu velitele Jaku-
ba Kotačky následovalo přivítání starosty 
města Starého Města Josefa Bazaly, bratra 
Petra Ťuky z SDH Horní Bečva a čestného 
člena Stanislava Houdka. Poté proběhlo 
uctění památky zesnulých členů a přečtení 
výroční zprávy starostou sboru Antoní-
nem Martínkem.

Na úvod pár čísel
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém 

Městě má již 124 letou tradici. Ve sboru je 
68 členů, z toho 30 mužů, 7 žen, 4 členové 
důchodového věku, 2 čestní členové man-
želé Houdkovi, 3 dorostenky, 4 dorostenci, 18 mladých hasičů 
do 15 let (z toho 9 dívek a 9 chlapců). Nejstarším členem je za-
sloužilý hasič, bratr Josef Otépka.

Z oblasti represe
Jednotka SDH v letošním roce vyjížděla k šestnácti nahlá-

šeným událostem. Třináctkrát šlo o událost typu požár, jednou 
odvětrání zakouřených prostor, čerpání vody a odstranění spad-
lého stromu po vichřici. Dvě z nich byly kvalifikovány jako mi-
mořádná událost, a to požár příručního skladu v laboratořích 
firmy Colorlak a.s., a rozsáhlý požár travnatého a křovinatého 
porostu při železniční trati Otrokovice – Moravský Písek. Mezi 
náročné zásahy letošního roku patřily dva lesní požáry. První 
v katastru obce Halenkovice, kde byla jednotka poslána z důvo-
du dobré prostupnosti naší techniky složitějším terénem. Zde 
jednotka pomáhala s dohašovacími pracemi po dobu 1,5 ho-
diny. Složitější byl však požár lesa v katastru obce Salaš u cha-
ty Hubertka, kde členové jednotky zasahovali po dobu 6 hodin 
v prudkém svahu, na ploše 50 x 200 m. Jednotka se vrátila zpět 
na základnu ve 2:30 ráno. 

Z další činnosti jednotky
Členové jednotky začali s osvětou u našich nejmenších spo-

luobčanů, a to dětí mateřských a základních škol. Na jaro pro-
běhla ukázka techniky a praktického hašení ve školkách na ulici 
Rastislavova a Za Radnicí. Výklad s praktickou ukázkou sklidil 
u dětí velký úspěch a hlavně splnil u našich nejmenších výchov-
ný cíl.

Členové byli rovněž zapojeni do pořádání motocyklových 
závodů Slovácký okruh, kde se starali o bezpečnost diváků 
a jezdců po celou dobu závodu. Další činností jednotky byla asi-
stence při zajištění požární bezpečnosti na fotbalovém šampio-
nátu EURO do 21 let v Uherském Hradišti. Vypomáhali rovněž 
při asistencích prvoligových utkáních na fotbalovém stadionu 
Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Zajišťovali požární do-
hled při Velkomoravském koncertu a ohňostroji při rozsvěcení 
vánočního stromku na náměstí Velké Moravy.

Členové jednotky si letos také prohlubovali své znalosti 
a dovednosti při odborné přípravě, včetně jednoho cvičení na 
instalaci protipovodňových zábran ve spolupráci s městem Sta-
ré Město a Povodím Moravy.

Valná hromada SDH Staré Město

Údržba techniky 
Na přelomu roku byla provedena generální oprava požární 

stříkačky, se kterou sbor reprezentují mladí hasiči a družstvo 
mužů na soutěžích. Tato finančně náročná oprava se mohla 
uskutečnit díky získaným dotacím a finančním příspěvkům od 
sponzorů, kterým patří upřímné poděkování.

Při údržbě požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany byly prováděny běžné servisní práce. Kromě vozidla 
Tatra, kde bylo nutné provést opravu spojky a postupující ko-
roze.

Mohli jste se zúčastnit
V letošním roce hasiči uspořádali 8. ročník soutěže v požár-

ním útoku O putovní pohár starosty města Staré Město, zařaze-
né do Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Pohárová soutěž se 
konala na hřišti, v areálu Rybníček, pod záštitou starosty měs-
ta, pana Josefa Bazaly. Zde patřilo poděkování nejen starostovi 
a místostarostovi města za finanční prostředky a řediteli SKC 
Romanu Janíkovi za spolupráci, ale i sponzorům Zlínskému 
kraji, Okresnímu sdružení hasičů Uherské Hradiště, Pivovaru 
Uh. Brod, manželům Houdkovým - majitelům firmy BT Servis, 
panu Josefu Trubačíkovi - majiteli firmy Nábytek Bobík s.r.o., 
Klubu přátel slivovice a panu Ing. Tomáši Mazáčovi.

Z činnosti mladých hasičů a družstva mužů
Více jak 20 let pracuje bez přerušení ve sboru kolektiv Mla-

dých hasičů. V sezóně 2015 Velké ceny okresu Uherské Hradiště 
se bojovalo do posledního závodu v obou kategoriích. Celkově 
družstvo mladších žáků skončilo na 3. místě. Družstvo starších 
žáků podávalo celou sezónu stabilní výsledky, kdy se umístilo 
na celkovém 4. místě. V celostátní hře Plamen se mladším žá-
kům podařilo obhájit loňské 1. místo a starší žáci se umístili na 
3. místě v okrese Uherské Hradiště. 

Mladší žáci si prvním místem zajistili nominaci na krajskou 
výběrovou soutěž O pohár ředitele HZS Zlínského kraje, kte-
rá se letos uskutečnila v Jarcové, okres Vsetín. Po velké bojov-
nosti celého družstva mladších žáků se v konečném hodnocení 
umístilo na krásném 3. místě. V podzimním kole hry Plamen se 
družstvu mladších podařilo v Závodě požárnické všestrannos-
ti umístit na 8. místě. Starším žákům se po bezkonkurenčním 
výkonu v Závodě požárnické všestrannosti podařilo zaběhnout 

Valná hromada SDH Staré Město
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celou trať bez trestných minut. Obsadili 1. místo s náskokem 
8 minut na druhého. V požárním útoku CTIF se jim podařilo 
umístit na krásném 2. místě s průběžným 1. místem před jarní 
částí hry Plamen.

Při výčtu všech soutěží a akcí, kterých se kolektiv mladých 
hasičů zúčastnil, poděkoval starosta sboru Antonín Martínek 
sponzorům za finanční podporu. Jmenovitě manželům Houd-
kovým, majitelům firmy BT Servis, Výukovému centru Helen 
Doron English Uherské Hradiště – Dagmar Stodůlkové, VTP 
Pelka s.r.o., městu Starému Městu, Zlínskému kraji, Okresnímu 
sdružení hasičů Uherské Hradiště a Nadaci SYNOT.

Sportovní družstvo mužů se v letošním roce zúčastnilo 
celkem 11 závodů, z nichž sedm patřilo do seriálu Velké ceny 
Okresního sdružení hasičů okresu Uherské Hradiště, tři závody 
absolvovali mimo okres Uherské Hradiště a jednu noční soutěž.

Kultura nejen na zbrojnici
V období plesové sezóny hasiči uspořádali pro širokou veřej-

nost 47. ples Zimní pohádka v prostorách Společensko-kultur-
ního centra, který měl velmi vysokou návštěvnost a společen-
skou úroveň. V měsíci únoru rovněž navštívili Končinový bál 
naší družební organizace z Horní Bečvy.

Jednou z posledních akcí loňského roku byla Mikulášská ob-
chůzka po mladých hasičích a dětech členů sboru.

 Pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky připra-

vili zabíjačkové posezení, poznáva-
cí zájezd do leteckého muzea v Ku-
novicích, exkurzi výroby letadel 
v Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích, 
návštěvu operačního dispečera řídící věže 
leteckého provozu a v neposlední řadě 
prohlídku hasičské stanice SDH podniku 
Aircraft Industries, a.s. V těchto případech 
se jim dostalo velmi odborného výkladu.

Na závěr
V závěrečné části zprávy poděko-

val starosta sboru Antonín Martínek 
za podporu sboru ze strany předsta-
vitelů města, především starostovi 
města panu Josefu Bazalovi a mís-
tostarostovi panu Mgr. Martinovi Zábran-

skému za jejich velmi kladný a vstřícný vztah 
k hasičskému dění a hasičům ve Starém Městě. 

Po přečtení Kontrolní a revizní zprávy a Návrhu na usnesení 
následovala diskuze. Zde čestný člen Stanislav Houdek ocenil 
včasné výjezdy k mimořádným událostem a ochotu nezištné 
pomoci. Rovněž vyslovil poděkování nad systémem výchovy 
mladých hasičů, jejich výsledky a odbornou úrovní.

 Druhým diskutujícím byl bratr Petr Ťuka, místostarosta SDH 
Horní Bečva. Ten po předání pozdravů vyslovil přání pokračo-
vat ve více jak 40leté družbě, a to především u mladší generace. 

Závěrečného slova se již tradičně ujal starosta města Josef 
Bazala. Úvodem svého projevu poděkoval za činnost, kterou 
sbor pro občany nebo potřeby radnice dělá, a přislíbil finanční 
podporu i v následujícím roce. Všechny přítomné rovněž vel-
mi potěšila informace o záměru města vyměnit staré vozidlo 
Tatra 148 z roku 1972 za novější. Toto rozhodnutí představu-
je dlouhodobé nelehké jednání se všemi dotčenými stranami. 
Z výsledků jednání se ale budou moci těšit nejen hasiči, ale i ob-
čané města Starého Města. Závěrem svého vstupu popřál všem 
přítomným pěkné prožití svátků vánočních a klidný vstup do 
nového roku.

Po skončení diskuze následovalo rozloučení a pozvání na 
připravené pohoštění.

Hasiče přišel pozdravit také starosta města

 Jazyky nejsou nudné!
Každý útery a pátek jedu do Klubiku. Tam hrajeme „UNO“ 

nebo vybyšu, kreslíme a kutíme. Často máme taky malé přebo-
ry: Kdo je nejlepší basketball player? Kdo umí to do the most 
creative face out of zelenina? Kdo má nejlepší paměť?

Poslední jsem se zeptala: „Chcete se učit anglicky?“ – „Ne, to 
je nudný“ – „Ale proč? Ten jazyk je velmí důležitý, když chcete 
jet do ciziny“ – „Můžeme jet do Slovenska.“ 

Since I came here in September I learned how powerful lan-
guages are. If you don’t speak the language of a country, it can 
be very difficult for you. But „I don’t know French/Spanish/Ita-
lian/German/…“ should not be a reason for not going abroad. 
Luckily all over the world many people speak English and this 
language is a great opportunity to meet people from variable 
countries – who also might have a totally different point of view, 
different ideas and dreams. As I speak English I can talk to so 

many great and interesting people around here in Staré Město 
and Uherské Hradiště. Unfortunately some people I will never 
get to know, because my Czech won’t be enough for a conver-
sation and they do not speak any English, German or French. 

For me speaking different languages is one of the most im-
portant things in my life at the moment. In trying to learn the 
Czech language, I also get to know the culture better, the people 
and the country. And it’s great! Český jazyk je těšký, but every li-
ttle progress I make is for me a big step. Eventhough I make lots 
of mistakes, after four months I can deal with situations I could 
not deal with in the beginning. Learning languages is a process, 
někdy to může být nudné, těšké and frustrating, but it’s worth it. 
Because speaking languages opens doors.

Tak uvidíme se na Klubku nebo Klubíku se učit jazyky?
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Lyžařský a snowboardový kurz SOŠ a Gymnázia Staré Město v Tyrolsku
Hrstka příznivců kvalitního lyžování a snowboardování ne-

trpělivě čekala na neděli 13. 12., kdy byl plánován odjezd na vý-
běrový kurz do rakouských Alp. Před odjezdem do Zillertalské-
ho údolí jen málokdo věřil, že bude dostatek sněhu na kvalitní 
lyžovačku. Téměř jarní počasí nikterak nenaznačovalo možnost 
zimních radovánek. Po úmorné devítihodinové cestě jsme ko-
nečně dorazili do hotelu Finsingerhof, kde jsme naplnili bříš-
ka a připravovali výstroj a výzbroj na ráno. Budíček, snídaně, 
oblékání a pak hurá autobusem do prvního lyžařského areálu 
Zillertalského údolí, do střediska Hochzillertal a Hochfügen. 
Cestou moderní kabinkou 7 kilometrů ostře vzhůru jsme smut-
ně pozorovali travnaté alpské pastviny, ale při vysedání v horní 
stanici sníh vykouzlil úsměv na našich tvářích. Ideální teplota, 
sluníčko, spousta super tratí s „menčestrem“ a žádné řady. Ly-
žovali a snowboardovali jsme jako o duši, nahoru a dolů téměř 
bez přestávek, abychom si užili ideálních podmínek. Na druhý 
den nebyla předpověď příliš vlídná, dle internetových informa-
cí zataženo a sněžení. Naštěstí i rakouská předpověď se může 
mýlit. Kolem desáté hodiny dopolední jsme dorazili do stře-

diska Zillertal Arena, kde nás opět přivítalo slunce a naprosto 
ideální lyžařské podmínky. Třetí den jsme navštívili další lyžař-
ské středisko Penken pod ledovcem Hintertux. Během výcviku 
v Penkenu nás zastihlo husté sněžení, což byla výborná příle-
žitost vyzkoušet si jízdu v prachovém sněhu. Část naší výpravy 
tuto krásnou výzvu přijala s nadšením, druhá část se raději scho-
vala v restauraci. Čtvrteční ráno nebyl z oken hotelových poko-
jů hezký pohled. Bylo zataženo, černé mraky zakryly výhled na 
pohádkové alpské vrcholky. Neodjížděli jsme na svah s plným 
optimismem, ale i tak jsme si to ještě chtěli užít. Během dopole-
dne se z ničeho nic za mraky ukázalo sluníčko a lyžovačka byla 
opět skvělá. Zmoženi, a někteří i trochu pohmožděni, jsme se 
převlékli do suchého oblečení a vyrazili na dlouhou cestu směr 
ČR. Unaveni, plní zážitků a krásných fotografií jsme bezpečně 
dorazili v pozdních hodinách do Starého Města. Všichni jsme se 
shodli, že tento výběrový kurz se opravdu podařil. Jen studenti 
čtvrtých ročníků byli smutní, že příští rok již nepojedou s námi.

Text i foto: Mgr. Benedikt Chybík

Již tradiční slavnostní vernisáž proběhla 13. ledna 2016 
v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Měs-
tě.

Vernisáž zahájil MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana 
Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví, který ocenil výtvarnou 
tvořivost žáků. Ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek vyzdvihl 
možnost podělit se s veřejností o výsledky práce hodin výtvar-
né výchovy prostřednictvím této expozice, která je již nedílnou 
součástí interiéru školy.

Příjemnou atmosféru doplnili kulturním programem stu-
denti školy. Natálie Kutálková ze třídy 1. H potěšila přítomné 
hrou na zobcovou sopránovou flétnu. Zaposlouchali jsme se 
do Concertina Siengfrieda Stolteho. Hudební program doplnil 
i Martin Smělík ze třídy 3. G. Pro svou kytaru si vybral skladbu 
od zpěvačky a autorky Niny Simon.

Vystavované práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy pod 
vedením Mgr. Simony Kozumplíkové. Jsou průřezem tvorby 
prvních a druhých ročníků gymnázia školního roku 2014/2015. 
Na hodinách výtvarné výchovy se žáci seznamují s různými vý-
tvarnými technikami -  kresba, malba, grafika, linoryt a další. 
V námětech se inspirují dějinami umění starověku až po dneš-

Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město

ní moderní umění. Interpretují obrazy významných malířů, ale 
vytvářejí i vlastní originální díla.

Široký záběr technik a témat umožnil studentům uplatnit 
svou fantazii, schopnosti, dovednosti a talent. Gymnázium není 
umělecká škola a jeho výtvarná výchova nevychovává umělce, 
nýbrž rozvíjí kreativitu studentů a učí porozumění výtvarnému 
umění. Ale o to víc z vystavovaných prací čiší radost z tvorby, 
která žáky uspokojuje a naplňuje.

Ing. Růžena Borková
foto Mgr. Benedikt Chybík
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Mikuláš ve školce

V hale Širůch se konal každoroční volejbalový turnaj žáků 
středních škol našeho okresu (okresní kolo). Organizaci zajišťo-
vala Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Turnaje 
se zúčastnilo celkem devět družstev, tři družstva chlapců a šest 
družstev dívek. Po odehrání všech utkání skončil turnaj s těmito 
výsledky:
 

Chlapci: 
1. místo -  Gymnázium Uh. Brod
2. místo  -  OA   Uh. Hradiště
3. místo  -  SOŠG St. Město
Dívky:
1. místo  -  Gymnázium Uh. Hradiště
2. místo  -  SOŠG St. Město  
3. místo  - OA   Uh. Hradiště 

Vítězové obou kategorií postoupili do krajského kola, které se 
bude konat v únoru ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Naděžda Kavalcová

Volejbal SŠ

Staré Město dominuje v 1. lize
Šachová sezóna družstev dospělých je rozdělena 

vánočními svátky na dvě části. Podzimní je již mi-
nulostí a zejména prvoligovému družstvu Starého 
Města se podařila na výbornou. Odehraných je pět 
kol z celkových jedenácti a naše nejlepší družstvo 
senzačně hájí samostatné průběžné vedení v soutěži 
bez jediného zaváhání.
ŠK Staré Město „A“ přehrál v prvním kole doma 

Moravskou Slavii Brno, zvítězil v druhém kole 
v Poličce, v následujících zápasech porazil doma 
Karvinou i Zlín a vítězství dovezl i z Ostravy. 
Všechna domácí utkání uhrál poměrem 5,5 : 2,5 
a ani vítězství na půdě soupeřů nedopadla nejtěs-
nějším poměrem. I to je důležité, protože součet 
všech dílčích bodů je jedním z pomocných hod-
nocení.
Družstvo hraje letos ve velmi obdobném složení 

jako loni a i stabilita kádru má pozitivní vliv na 
celkové výsledky.
Na prvních šachovnicích nastupují mezinárodní mistři. IM 

Jaroslav Bureš na první šachovnici má 70% úspěšnost, IM Pa-
vel Zpěvák se na druhé šachovnici dostal dokonce přes 80% 
a aktivní bilanci má i IM Jan Sosna. Kapitán Petr Bažant je sta-
bilní oporou, daří se mu v každém zápase přispívat minimálně 
dělbou bodu, což má pozitivní vliv na stabilitu výsledků spolu-
hráčů a herní pohodu. V družstvu máme velmistryni Joannu 
Worek, která ve všech třech utkáních, která odehrála, zvítězila.
I na dalších šachovnicích osmičlenného družstva se daří. Svo-

ji příslušnost k elitnímu týmu potvrzuje aktivním skóre mladý 
a talentovaný Vojtěch Dobeš, který se stal pevnou součástí stře-
du sestavy.
Percentuálně má nejaktivnější bilanci otec kapitána, Petr 

Bažant, který atakuje dokonce devadesátiprocentní úspěšnost. 
První osmičku uzavírá FM František Vrána, kterému nevyšla 
jen partie druhého kola. Ani mezi náhradníky nenajdeme niko-
ho s více než jednou prohrou, což je nedílnou součástí úspěchu.
V průběžné tabulce tak zaujímá ŠK Staré Město „A“ vedou-

cí postavení před družstvy Slavia Kroměříž „A“ a Lokomotiva 
Brno „A“. Proti Brnu změříme své síly v prvním povánočním 
kole. Všechna domácí utkání odehráváme v šachovém sále SKC, 
zápasy se hrají v neděli před obědem a jsou volně přístupné ve-
řejnosti.
Jistě budeme přát nejsilnějšímu z našich devíti družstev úspěš-

nou druhou část sezony. Šachisté Starého Města přejí všem 
čtenářům Staroměstských novin neméně úspěšný rok 2016, 
a spoustu, nejen sportovních, zážitků.

Radovan Studený

ŠK Staré Město A – Moravská Slavia Brno A (1. kolo)
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Půjdem spolu do Betléma

Bude zima, bude mráz

Kejklíř v KMŠ

Vánoční prázdniny v naší KMŠ už sice 
skončily, ale s velkou radostí jsme si je první 
povánoční týden prodloužili. Čím? Návště-
vou blízkých betlémů. 

Ve středu jsme se vydali do Uherského 
Hradiště. Ve františkánském kostele jsme 
měli možnost si prohlédnout betlém a za-
zpívat si koledy s bratrem Bernardýnem.

Následující den naše kroky směřovaly do 
kostela svatého Ducha, kde jsme obdivova-
li nevšední betlém z biblických postaviček. 
Děti s radostí přispěly andílkovi do poklad-
ničky, který jim za odměnu zazpíval vánoční 
koledu. Na závěr jsme se společně pomodlili 
a vyrazili nazpět do školky.

ŠM a GG

Děti z KMŠ ví, že ne každému je v zimě teplo 
a má plné bříško. Proto jsme mysleli i na zvířátka 
a na způsob, jak jim můžeme pomoci. V týdnu od 
11. 1. do 15. 1. jsme se vypravili do polí, kde jsme 
nachystali hladovým zvířátkům překvapení v podobě 
ovoce, zeleniny, pečiva a semínek. Pro labutě, kačeny 
a dokonce i racky jsme připravili tvrdé pečivo, které 
s velkou chutí snědli a ptáčkům do budky jsme nasy-
pali zrníčka a semínka, která mají nejraději. 

Potom jsme pozorovali z okna létající vrabce, sý-
korky a hřálo nás u srdíčka, že jsme jim pomohli.

ŠM a GG

Přijel k nám tichý pán, potichoučku 
pozdravil, pár prapodivných věciček si 
rozbalil… Všechny děti byly napjaté, co 
se bude dít a dělo se…

Ten tichý pán se před očima všech 
proměnil v překrásného a upovídaného 
kejklíře a začal žonglovat s míčky a děti 
nechal bubnovat a počítat. Jezdil také na 
večerníčkovském kole a u toho si neu-
stále s dětmi legračně povídal. Všechny 
nás moc pobavil, matematikou procvičil 
a mnohé i svému kejklířskému řemeslu 
přiučil…

Děkujeme pane kejklíři Vlasto! A dá-li 
Bůh, příští rok na shledanou!

AV
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KRÁSA ZIMY

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL 
ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ 

 
 
 

POŘÁDÁ 
 

PLES RODIČŮ 
 

 
 

V PÁTEK 12. ÚNORA 2016 
V SÁLECH  SPOLEČENSKO - KULTURNÍHO 

CENTRA (SOKOLOVNA)  
VE STARÉM MĚSTĚ 

ZAHÁJENÍ V 19.30 HODIN 

 
 

K TANCI A POSLECHU HRAJÍ:  
hudební skupina VHS Nedakonice 
diskotéka DJ Jerry – laser show 

 
PROGRAM: 

polonéza žáků 9. tříd   
Bohatá tombola 

 

Vstupné  100,- Kč (+ 20,- Kč místenka)           
 
 
 
 

K NÁVŠTĚVĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4x : Vladimír Kučera



SVÁTEČNÍ OHLÉDNUTÍ

Foto 4x : František Ingr

Foto 4x : Redakce


