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Udržování fašankové tradice se ve 
Starém Městě už dlouhá léta věnují pře-
devším členové zdejšího folklorního 
souboru Dolina. Ti, společně s Bálešáky, 
nezklamali ani v letošním roce a opět se 
vydali do ulic města. Počasí tentokrát 
mimořádně přálo, svítilo sluníčko, kte-
ré vyneslo stupně Celsia až vysoko nad 
nulu, a tak nevadil ani silnější vítr. 

Skupinka maskovaných i krojovaných 
se sešla před úřadem, odkud veselá parta 
vyrazila nejdříve k Bazalovým. Starostu 
tak čekalo každoroční povinné „holení“ 
v kolečkovém křesle, které už bravurně 
ovládá sólistka Doliny, Lucka Tymrová, 
společně s oporou souboru, Helenou 
Hlavačkovou. „Baví nás to, baví nás obe-
jít s písničkou celé Staré Město, zazpívat 
si s domácími a něco málo u toho popít a 
pojíst, to je pravé lidové veselí,“ říká Aleš 
Rada, umělecký vedoucí Doliny, který 
zároveň balancuje se šavlí, plnou špe-
ku. Nepřehlédnutelný je při obchůzce 
i Pavel Dovrtěl, který už roky vystupu-
je v roli sošné zdravotní sestry. „Na mě 
tahle maska zbyde každý rok, asi už se 
z toho nevyzuju,“ říká tanečník Doliny 

s mírným úsmě-
vem v pečlivě 
nalíčeném obli-
čeji, vylepšeném 
velkými černými 
pihami. Mezi sku-
pinkou masek je 
možné zahlédnout 
stylového vod-
níka, Karkulku 
i tradičního sla-
máka, medvěda 
nebo babku s nůší. 
Nechybí ani cikán-
ka, myslivec, řezník a ženich s nevěstou. 
Právě na tradiční masky si dává Dolina 
docela pozor. V jejich průvodu tak nena-
jdete žádné spidermany nebo třeba Tele-
tubbies. Krojovaní navíc předvedou šav-
lový tanec, který je pro oblast Slovácka tak 
typický. Krásný fašankový den v každém 
domě ještě rozvoní koblihy, boží milosti, 
slivovice a špek, který končí na šavlích 
členů průvodu. Všude jsou vidět úsměvy 
a dobrá nálada. Zkrátka - právě ve Sta-
rém Městě je vidět, že tradice nemusí být 
pouhým „divadlem“, které se turistům 

a veřejnosti předvádí jen aby se neřeklo. 
Tady je skutečně pořád živá a upřímná. 
Závěrem všech končin, ostatků nebo fa-
šanků (záleží, co je vám bližší), je pak 
pochovávání basy. Na to se letos Dolina 
vypravila do Jezuitského sklepa. „Kaž-
dá dědina řeší svoje problémy, které se 
dají právě při fašanku dobře využít. Při 
pochovávání basy vytáhneme veškeré 
neduhy Staroměšťanů, radnice, spolků, 
které tady působí...je to pak taková ve-
selá parodie na život,“ shrnuje závěr tra-
diční obchůzky Aleš Rada.
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U S N E S E N Í
z 24. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 10.02.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu nebytového prostoru – 
skladu o výměře 6 m2 v domě  s pečovatelskou 
službou ve Starém Městě, Velehradská 1707, 
k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, panu Antoní-
nu Slavíkovi, bytem Staré Město,  Velehradská 
1707, dohodou  k  28.02.2016, z důvodu rekon-
strukce domu s pečovatelskou službou.

1.2 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
22.04.2015 uzavřenou mezi panem Jarosla-
vem  Ujčíkem, bytem Uh. Hradiště, Štěpnic-
ká 1105 (pronajímatel) a městem Staré Město  
(nájemce) týkající se nájmu části pozemku 
p. č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2  v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem veřejné  polní cesty 
– umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, 
dohodou k 31.12.2015.
Záměr na nájem části pozemku p. č. 6068/98 
orná půda o výměře 140 m2 v lokalitě  Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem veřejné polní  cesty – umožnění 
přístupu na jednotlivé pozemky.

1.3 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6081/32 ovocný sad a části pozemku 
p. č.  6081/33 ovocný sad o celkové výměře 900 
m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém  Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná 
půda o výměře 900 m2 v lokalitě Nivy ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Milaně Matyášové, bytem Staré Město, 
Nerudova 1742, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 
1 % z ceny  půdy v  daném k. ú.  za jeden ha 
a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského 
obhospodařování. Nájem je osvobozen od 
DPH. 

1.5 změnu doby nájmu u smlouvy o nájmu ze 
dne 21.09.2015 uzavřena mezi městem Staré 
Město (pronajímatel) a panem Petrem Krá-
líkem (nájemce) na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostatní plocha a části pozemku 
p. č. 240/402 orná půda o celkové výměře 501 
m2, které se nachází pod montovanou halou 
a dále pronájem části pozemku p. č. 240/467 
ostatní plocha o výměře 705 m2 a části pozem-
ku p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 m2 
– zpevněná plocha, vše v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, z doby neurčité na dobu určitou – do 
31.12.2025, za účelem parkování vozidel se zá-
zemím. V případě investičního záměru v této 
lokalitě bude nájem ze strany města Staré Měs-
to vypovězen s výpovědní lhůtou šest měsíců. 
(Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 
§ 2229)

1.6 nájem části pozemku p. č. 4560/5 vod-
ní plocha o výměře 28 m2 v lokalitě ul. Sa-
lašská  ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  

u Uh. Hradiště, která je  ve vlastnictví ČR, právo  
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, 
s. p. Brno, Dřevařská 11, na dobu určitou  – ode 
dne účinnosti smlouvy do dokončení stavby 
a následného majetkoprávního  vypořádání, 
tj. do dne vkladu práva věcného břemene do 
katastru nemovitostí,  maximálně však na dobu 
5 let, a nájemné ve výši 35,20 Kč/m2 za rok, za 
účelem  umístění stavby „Rekonstrukce místní 
komunikace ul. Salašská, Staré Město“ –  pro-
vedení stavby sedmi výústních objektů pro od-
vodnění místní komunikace do koryta  vodní-
ho toku Salaška.

1.7 nájem pozemků a zemědělské stavby v are-
álu 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. 6205 ostat. plocha/jiná plocha
o výměře 50 m2 zemědělská stavba na po-
zemku p. č. st. 1636, vše ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní 
pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, IČ 01312774, na dobu neurčitou, 
a nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok u pozemků 
a 1.100 Kč/stavba a rok, za účelem legalizace 
užívaných pozemků.

1.8 záměr na převod majetku – výkup pozem-
ků a zemědělské stavby v areálu Školního hos-
podářství 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, 
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.

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve  pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se síd-
lem České Budějovice, F. A.  Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, 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.

1.11 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch města Staré Město na právo umístě-

ní stavby „Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Salašská, Staré Město“ – provedení stavby 
sedmi výústních objektů pro odvodnění místní 
komunikace do koryta vodního toku Salaška, 
na části pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha 
o výměře 28 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění stavby „Rekonstrukce 
místní komunikace ul. Salašská, Staré Město“ 
– provedení stavby sedmi výústních objektů 
pro odvodnění místní komunikace do koryta 
vodního toku Salaška, a její užívání, provádění 
údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem vstu-
povat a vjíždět na pozemek za podmínek stano-
vených ve smlouvě o zřízení věcného břemene 
a v mezích a hranicích vypracovaného geomet-
rického plánu, a to po celou dobu existence 
stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové splátky, a to v částce podle 
platných cenových předpisů – výnosovým způ-
sobem jako pětinásobek ročního užitku ve výši 
obvyklé ceny. 

1.12 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch  
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se  sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění  stavby „St. Město, Ryška, 
smyčkovací kabel NN“, (umístění kabelu NN 
33 m, pilíř –  1ks) na pozemcích p. č. 6214/472, 
6214/496, 6214/494, 6214/493, 6214/492 
a 6214/491, vše ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.13 uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene 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 stavby „NTL plynovod-
ní přípojka budovy s č. p. 270, ul. Brněnská, 
v obci Staré Město, číslo stavby 9900076179“ na 
pozemku p. č. 4548/9 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí a příslušenství, umístění NTL plyno-
vodní přípojky pro rodinný dům v předpoklá-
dané délce 2 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu  
§ 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 
platí částka 20 Kč/m2 za rok. 

(pokračování na str. 4)
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1.16 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 214 v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Marie Novotné, bytem 
Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou 
k 29.02.2016, z rodinných důvodů.

1.17 pronájem bytové jednotky č. 100 se zá-
zemím v domě s pečovatelskou službou, Bra-
tří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Naděždě Dobešo-
vé a paní Boženě Pavelkové, obě bytem Staré 
Město, Velehradská 1707, na dobu určitou do 
31.07.2016 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc, z důvodů rekonstrukce domu s pečova-
telskou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě.   

1.18 pronájem bytové jednotky č. 114 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní Antonii Chrástkové, bytem Staré 
Město, Velehradská 1707, na dobu určitou do 
31.07.2016 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc, z důvodů rekonstrukce domu s pečova-
telskou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě.   

2.1 výsledek  výběrového   řízení  veřejné   za-
kázky   malého  rozsahu  na  stavebnípráce  
Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za 
Mlýnem, Staré Město. Vybraný uchazeč  SVS 
– CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 
Bílovice, IČ  25513141  s nabídkovou cenou 
2 307 639 Kč bez DPH, 2 792 243 Kč vč. DPH.
Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za  
Mlýnem, Staré Město s uchazečem SVS – CO-
RRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687  12  Bí-
lovice,  IČ  25513141  v  souladu  s  návrhem  
smlouvy o dílo ze zadávací  dokumentace.

2.2 výsledek  výběrového  řízení  veřejné  za-
kázky  malého  rozsahu  na  stavební práce  
„Koupaliště Staré Město – stavební úpravy so-
ciálního zázemí“. Vybraný  uchazeč  Stavebniny 
Kodrla s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, 
IČ 25547453 s nabídkovou  cenou 765 962 Kč 
bez DPH, 926 814 vč. DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Koupaliště Staré Město – stavební úpravy  
sociálního zázemí“ s uchazečem Stavebniny 
Kodrla s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03  Babi-
ce, IČ 25547453 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 

3.2 finanční dary přísedícím u Okresního sou-
du v Uherském Hradišti  za rok 2015 dle  zá-
pisu.

3.3 rozpočet sociálního fondu na rok 2016.

II. ustanovila 

5.1 poradní skupinu pro schvalování účetních 
závěrek  příspěvkových organizací za rok  2015 
a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní zá-
věrce a sdělení svého stanoviska  zastupitelstvu 
města ve vztahu ke schvalované účetní závěrce 
města Staré Město za  rok 2015. Poradní skupi-
na je ustanovena v tomto složení:
-  Ing. Zdislava Zvardoňová

-  Mgr. Martin Zábranský
-  Ing. Lenka Pleváková

III.  vzala na vědomí

1.15 žádosti na převod majetku – prodej byto-
vé 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 částech domu 
 a na pozemku p. č. st. 2370/1, vše v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

2.3 akustickou studii „SKC – řešení prostorové 
akustiky“

3.4 Výroční zprávu o poskytování informací 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o  svo-
bodném přístupu k informacím za rok 2015.

3.5 zprávu o přijatých stížnostech a peticích 
v roce 2015.

4.1 oznámení o zahájení územního řízení.

6.1 zprávu o činnosti Městské knihovny Staré 
Město za rok 2015.

6.3 zápis z jednání s poskytovateli pohostin-
ských služeb 2.2.2016.

IV.    doporučila zastupitelstvu města 

1.9 schválit 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 komunikací, chodníky 
a zelení v ulicích Slavomírova a Nad Hřištěm ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, od Zlínského kraje, Zlín, třída Tomáše Bati 
21, IČ 70891320, za cenu 331.600 Kč + náklady 
spojené s převodem včetně daně z nabytí ne-
movitých věcí, za účelem legalizace vlastnic-
kých vztahů.

1.14 schválit majetkoprávní vypořádání stavby 
„Transformace pobytových sociálních služeb  
Velehrad – Salašská – II. etapa CHB Staré Měs-
to“ – 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.

1.19 ke zrušení převod majetku – prodej  
částí pozemků p. č. 2414/10 orná půda, p. č.  
4525/1 ostat. plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha 

a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové  výměře 
632 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, společnosti 
Třinecké železárny, a. s., Třinec, Průmyslová 
1000, IČ 18050646,  za cenu 600 Kč/m2, za úče-
lem vybudování parkoviště pro osobní vozidla, 
který byl  schválen na 4. zasedání Zastupitelstva 
města ve Starém Městě dne 30.03.2015 pod  bo-
dem II./7.2.

ke schválení převod majetku – prodej  
částí pozemků p. č. 2414/10 orná půda, 
p. č.  4525/1 ostat. plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha 
a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové  výměře 
632 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště, společnosti 
Třinecké železárny, a. s., Třinec, Průmyslová 
1000, IČ 18050646,  za cenu 600 Kč/m2 + pří-
slušná DPH, za účelem vybudování parkoviště 
pro osobní  vozidla.

5.2 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB dle 
platných Pravidel pro tvorbu, čerpání a použi-
tí  prostředků z Fondu rozvoje bydlení těmto 
žadatelům:

1. Dana Nožičková, Staré Město, Kopánky 
1725
Pro nemovitost: byt ve Starém Městě, Kopánky 
1725
Číslo smlouvy o zápůjčce: 452/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 40.000 Kč  
2. Mgr. Marcela Šáchová, Staré Město, Slavo-
mírova 1401
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Slavomí-
rova 1401
Číslo smlouvy o zápůjčce: 453/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 50.000 Kč 
3. Jiří Popelka, Staré Město, Velehradská 1541
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Vele-
hradská 1541
Číslo smlouvy o zápůjčce: 454/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 60.000 Kč
4. Jitka Feldvabelová, Staré Město, Luční čtvrť 
2039
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Luční 
čtvrť 2039
Číslo smlouvy o zápůjčce: 455/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 80.000 Kč 
5. Jiří Zambal, Staré Město, Klukova 1623
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 
1623
Číslo smlouvy o zápůjčce: 456/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 80.000 Kč  
6. Markéta a Petr Petrů, Staré Město, Karoliny 
Světlé 504
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Karoliny 
Světlé 504
Jištění: 2  ručitelé
Číslo smlouvy o zápůjčce: 457/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 200.000 Kč  

(pokračování ze str. 3)
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Upozornění k pytlovému sběru plastů 2015

NOVINKA U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY

Vážení občané,
nedopatřením došlo ke zveřejnění zavádějící informace o po-

čtu odevzdaných pytlů podle čárových kódů při pravidelném 
měsíčním svozu  plastů od občanů. V tabulce jsou uvedeny slevy 
v korunách do platebních předpisů jednotlivých občanů zapoje-
ných do tohoto systému sběru nikoliv počet odevzdaných pyt-

Město dopnilo okolí Památníku Velké Moravy o další novinku. 
Jedná se o makety půdorysů velkomoravských kostelů. Kovové 
prvky ukazují, jak vypadaly kostely ve Starém Městě Na Dědině 

lů. Pokud se chcete dopracovat počtu odevzdaných pytlů v roce 
2015,  je nutné číslo uvedené u jednotlivého plátce vydělit sedmi 
(každý odevzdaný pytel představuje slevu 7,- Kč na poplatku za 
svoz komunálních odpadů).

Děkujeme za pochopení.

nebo na  Špitálkách, osvětimanský kostel v hradisku sv. Klimen-
ta, kostel v Uherském Hradišti- Sadech nebo na Modré. Radnice 
vnímá tyto prvky jako doplnění tzv. galerijní promenády.

6.2 schválit návrh pravidel pro udělování ceny 
města Starého Města.

6.4 schválit novou výši odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva města – neuvolněnému  
členu rady, předsedovi komise nebo výboru 
a členovi zastupitelstva dle § 72 a § 84  odst. 
2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, v maximální výši  dle nařízení 
vlády č.37/2003 Sb., v platném znění. Odměny 
za výkon více funkcí se  nesčítají.

V.  souhlasila

3.1 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2016 
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

VI.  stanovila

1.15 konečný termín pro přijímání nabídek 
na převod majetku – prodej bytové jednotky 
č. 2 v bytovém domě č. p. 1880, ul. Za Mlýnem 
ve Starém Městě (byt velikosti 2+1, I. katego-
rie, I. podlaží, PP 55,22 m2) včetně spoluvlast-
nického podílu o velikosti 532/10160 na spo-
lečných částech domu a na pozemku p. č. st. 
2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
do 29.02.2016.

VII.  uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na nájem části pozemku p. 
č. 6068/98 orná půda o výměře 140 m2  v loka-

litě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem veřejné  polní cesty – 
umožnění přístupu na jednotlivé pozemky, na 
úředních deskách. T:ihned

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6081/32 ovocný sad a části pozemku 
p. č. 6081/33 ovocný sad o celkové výměře 900 
m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém  Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – výkup 
pozemků a zemědělské stavby v areálu Školní-
ho 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 hospo-
dařit s majetkem státu Státní pozemkový  úřad, 
Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, za úče-
lem realizace bytové výstavby  v této lokalitě, na 
úředních deskách. T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-

ne  ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A.  Gerst-
nera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,  
IČ 25733591, na právo  umístění stavby „St. Měs-
to, Jezuitská, kab. VN a NN“, (umístění kabelo-
vého vedení  NN v délce trasy 489 m a 7x pilířo-
vá 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, na úředních 
deskách. T: ihned

2. Finanční odbor

2.2 zahrnout zvýšené náklady na zakázku 
„Koupaliště Staré Město – stavební úpravy so-
ciálního zázemí“ do rozpočtového opatření.
T: nejbližší zastupitelstvo

3.  Odbor investic

2.3 zajistit zpracování studie na instalaci kli-
matizace v sálech  SKC. 
T:15.3.2016

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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V sobotu 16. 1. 2016 se v sálech Společensko- kulturního cen-
tra uskutečnil Děkanátní ples, který tak otevřel bohatou plesovou 
sezónu ve Starém Městě. Hlavním pořadatelem byl uherskohra-
dišťský děkan P. Jan Turko, který společně s P. Miroslavem Sucho-
melem zahájili ples. Slavnostního zahájení se zúčastnil i ministr 
zemědělství Ing. Marian Jurečka a starosta města Josef Bazala. 
Pan ministr popřál všem příjemnou zábavu a poděkoval za po-
zvání.  Všem s nadsázkou doporučil, aby přítomní nezapomněli 
na pořekadlo „večer šohaj, ráno šohaj“. Ples probíhal v příjem-
né, přátelské a rodinné atmosféře. K tanci i poslechu vyhrávala 
Staroměstská kapela s kapelníkem Petrem Luběnou, hudební 
skupina NA.EX a cimbálová muzika Bálešáci. Krásný kulturní 
a vtipný program zajistili členové křesťanské mládeže, kteří si 
vybrali divadelní představení na motivy „Slovácko sa nesúdí“ od 
Zdeňka Galušky. Scénář představení připravil a nacvičil tým pod 
vedením Vojtěcha Giesla, který velmi vkusně zasadil příběh do 
sousedských a mezilidských vztahů města. Dalším vystoupením 
byla světelná show pod vedením Jiřího Noska. Nechyběla boha-
tá tombola a ani tradiční košt farních slivovic, o který se vzorně 
staral P. Miroslav Suchomel. Jednotlivé vzorky přinesli kolegové 
z farností Kunovic, Buchlovic, Bílovic, Huštěnovic, Nedakonic 
a dalších. Všichni organizátoři plesu zaslouží velké poděkování 
v čele s panem radním Ing. Kamilem Psotkou, který obětavě ko-

Děkanátní ples navštívil i ministr zemědělství Marian Jurečka
ordinoval veškeré přípravy. Děkanátní ples se skutečně vydařil, 
o čemž svědčí i spokojení tanečníci a návštěvníci, kteří se rozchá-
zeli po druhé hodině ranní.

J.B.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM DĚKANÁTNÍHO PLESU
Děkanátní ples se vydařil. Zaplněný sál a příjemná nálada zde panovala za doprovodu tří muzik, takže každý přítomný si přišel i při tanci na 

své. K příjemné atmosféře také přispěla bohatá tombola, o niž se postarala řada firem i jednotlivců. Pořadatelé Děkanátního plesu všem dárcům 
tomboly děkují. Jsou to níže jmenovaní: Farnost Staré Město, kola Stanislav Číhal,  Promont Josef Budař, Marian Jurečka - ministr zemědělství, 
Ludvík Hovorka - poslanec PČR, Josef Bazala - starosta Starého Města, Předseda MO KDU - ČSL Staré Město, Jan Bartošek - místopředseda 
celostátní KDU-ČSL, Michaela Šojdrová poslankyně EP, P. Miroslav Suchomel, Město Staré Město, Myslivecké sdružení Lípa ze Starého Města, 
Akvaristika Staré Město, Marcela Šmídová, Papíno Havalovi, Farnost Nedakonice, Kuchyně Josef Maňák, VTP Jaroslav Pelka, C. S. O.  František 
Chmelař, Office Field, s. r. o. - Kostelany, Lékárna Zlatá koruna - Znojmo, Lukáš Vavřiník, Prádelna Blaha V., s. r. o.,  Nábytek Bobík - Hluk, 
Jednota Orla Staré Město, Fyto Králík, s. r. o.,  Spolek přátel slivovice Staré Město, Uzenářství Staroměstské, Farnost Kostelany nad Moravou, 
Stapak, Ramet Kunovice, Jass-Uni Jalubí, Stavebniny Kodrla, Tradix,  Agro Zlechov, a. s. Víno Blatel  - Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
Ostrožsko, a. s. - Ostrožská Lhota,   BD sensors - tlakoměrná technika, KDU-ČSL Polešovice,  Favex Buchlovice,  Libor Tománek – Mod-
rá,  Výtahy Vymyslický – Jarošov, Evektor - Kunovice, Kovomat Marie Masaříková - Uherské Hradiště, Potraviny Marie Kouřímová, Služby SM,  
s. r. o. - Staré Město, Pavel Sýkora, Napajedelské stavby, s. r. o.,  Staroměstská kapela, Praspo elektrospotřebiče, Autokarosárna Oldřich Skula, 
MEKS Stanislav Červenák - Uh. Hradiště, Grebeníčkovi, Rodinná lékárna, s. r. o., Ladislava Švehlová,  Antonín Němec, Vodo-topo Jan Vl-
ček,  Sestry Cyrila a Metoděje -  Velehrad,  Servis a montáž dojicích zařízení Kněžpole - Petr Švehla,  Karel Vybíral, Kostelany nad Moravou,  
Puruplast, a. s. - Kostelany nad Moravou, Potraviny Marie Hráčková, Ivana Slováková, Budařova cukrárna -  Ostrožská Lhota, Sbor dobrovol-
ných hasičů Staré Město, Cukrářství, pekařství TITIQUE, Altech, Uh. Hradiště, Oldřich Vávra – starosta Tupesy, Farnost Kostelany nad Mora-
vou, Obec Tupesy, Farnost Zlechov, Marie Červenková - Staré Město, Lidumila chráněná dílna Uh. Hradiště, Farnice ze Starého Města, Zevos, 
a. s. - Staré Město, Lukrom plus, s. r. o., Staré Město Petr Slavík, Staré Město Lenka Svobodová, výroba a prodej keramiky, Staré Město, Dedra, 
Tridif, s. r. o., Barvy, laky, drogerie, Milan Hrabinec, Amtest, měřicí technika,  Orel – Jednota Uherský Brod,  Farnost Velehrad, REC Group,  
s. r. o., Staré Město, Čerpací a teplovodní technika, František Gottwald, Studio Visage, Studio Saphira – Kunovice, Studio Regevita -  Alena 
Kočendová – Kunovice,  Restaurace NET, a další dárci, kteří nechtěli být jmenováni. Sponzorem  plesu byla také fa. STAVAKTIV Hučík. Ještě 
jednou srdečně děkujeme. 
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Ples města, který se konal v sobotu 23. ledna, nabídl ná-
vštěvníkům především kvalitní zábavu. Organizátoři, tedy 
Kulturní komise, vedení města i SKC, přichystali program 
do všech prostor kulturního centra. V hlavním sále tak 
milovníkům dechovky hrála celý večer muzika Skoroňá-
ci, v malém sále se představila kapela Gibon s tradičním 
„zábavovým“ repertoárem a v patře dostala prostor cimbá-
lová muzika Bálešáci, doprovázená koštem kvalitních vín. 
„Účastníci plesu mohou ochutnat vína z domácí produkce, 
tedy členů zdejšího Klubu přátel vína. Ti připravili malou 
degustaci, která je takovým malým zpestřením večera,“ do-
plňuje podrobnosti místostarosta Martin Zábranský.

Rozproudit atmosféru na tanečním parketu dokázalo 
předtančení TK Rokaso. Jeho taneční páry v černo-červe-
ných kostýmech si od přihlížejících návštěvníků vysloužily 
nadšený potlesk. Pak došlo na slavnostní přípitek vedení 
města a zábava mohla oficiálně odstartovat. V průběhu 
večera se na tanečním parketu objevila i taneční skupina 
Tweet, která pobavila návštěvníky výměnou rolí- muži se 
tak předvedli v ženských šatech a dámy obráceně. Kolem 

PLES MĚSTA
půlnoci pak nemohlo chybět ani 
tradiční vystoupení domácího fol-
klorního souboru Dolina.

Novinkou letošního městského 
plesu byl třeba i bohatý raut, kte-
rý byl pro návštěvníky připraven 
v přísálí. A ani letos nemohla chybět 
velmi bohatá tombola, kterou pod-
pořili sponzoři ze širokého okolí. 
„Nás s manželkou každoročně čeká 
asi sedm staroměstských plesů, tak-
že ta sezóna je docela náročná. Jsem 
ale rád, že na letošním plese města 
je víc lidí, než v předchozích letech. 
Snažili jsme se a připravili pro ná-
vštěvníky spoustu novinek, budeme 
rádi, když si večer patřičně užijí,“ 
říká starosta Josef Bazala. Jako nej-
lepší za poslední roky, tak hodnotí 
ples návštěvníci, například Marie 
Burešová, která sem s přáteli míří 

každý rok. „Letos jsme nadšení, organizátorům se letos 
podařilo přichystat perfektní zábavu. A i ten raut byl moc 
dobrý, moc jsme si to neuměli představit, ale bylo to oprav-
du dobře zařízené,“ pochvaluje si paní Marie. 
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Poděkování sponzorům Staroměstského plesu 
V sobotu dne 23.1.2016 se uskutečnil v pořadí XIX. Staroměstský ples. Organizátoři plesu děkují všem sponzorům za podporu 

této významné společenské události. Jmenovitě:

Hlavní sponzoři plesu:

Školní hospodářství
Zahrádkářské služby spol. s r.o. St. Město 
OPZ Pavlacký
Hamé Babice
Obec Nedakonice
Vodohospodářské stavby Javorník 
SDH Staré Město
Obec Kostelany nad Moravou 
Potraviny Marie Kouřimová
Barvy, laky, drogerie M. Hrabinec
Rybářství Dovrtěl
PWS Plus r.o.
Víno Skucius
P. Košínová
Technoklima
TV Regionální televize
COLORLAK a.s.
Květiny Hana Hučíková
GARDEN
SVC CORRECT spol. s.r.o.
Angličtina UH
Kadeřnictví Taťána
stáj Dolina Staré Město
Květiny Klofáčová  
ARAVER

Pneuservis Verbík
DOBRÝ DEN S KURÝREM  
Jídelna Za Radnicí
Hospůdka Na Lapači
KOVOZOO
SKC p.o.
Ing. Václav Talák
Móda Prostějov  
Jaroslav Strnad PIZZA GO
JAFRA Jana Šátková
studio Krásy UH
Centrum zdraví
studio REGEVITA
BOBÍK
Salon Sandra
MADIS
TRADIX
ALTECH 
RayService
MUDr. Pelechová
Juvacyklo
AKVARISTIKA Staré Město
R.K.Servis
Best Drive
Napajedelské stavby 

APM
Z+P Opočenští
IRON MOTO
Papírnictví Červenková
Autoservis Králík
Luděk Galuška
Helena Šuranská
Karel Šuranský Leporelo, o.s.
MOKATE
Pavel Dobeš, realitní činnost
ŠANCE družstvo handicapovaných
Květin Markéta Nevrlová
Potraviny Hráčková
Restaurace Na Špici
Vinařství U Kapličky
Kamenosochařství Petržel Staněk
KB Uherské Hradiště
skupina SORY
Grunt UH
Strytet
Keramika Blaha
W móda
P. Miroslav Suchomel
Rybářské centrum St. Město

Strabag a.s. 
Stanislav Číhal
INTERIER GROUP, s.r.o. Staré Město
ZEVOS a.s. Uherské Hradiště
VTP Pelka
Mikulík projektová kancelář
TKM Systems
PROMONT
Služby s.r.o. Staré Město
Myslivecké sdružení Lípa 
Pohřební služba Staré Město
JASS UNI 
TOPOS nábytek
KANSPO 
PaPP
PRASPO
Železářství Jegla
Senza sport
GG Archico
Mercut s.r.o.
Spolek přátel slivovice
Rybáři Staré Město 
Stavebniny Kodrla 
Ing. Kunčík
Třinecké železárny

STAVAKTIV, s r.o. Ing. Lubomír Hučík 
Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Uherské Hradiště
STAMOS Uh. Hradiště, spol. s r.o.

ČSAD Uh. Hradiště a.s.
R.K.Servis spol. s r.o. Uherské Hradiště

C.S.O. spol. s r.o. Staré Město   
Město Staré Město
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DOMÁCÍ KUCHYNĚ

KOUPALIŠTĚ ČEKÁ
REKONSTRUKCE INTERIÉRU

NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

ERTEPLOVÉ PĚRY PEČENÉ
(Hluk)

500 g hladké mouky
2 lžičky cukru krystal
30 g kvasnic
100 ml vlažného mléka
1 vejce
1 lžíce sádla
3- 4 vařené a nastrouhané brambory
(o celkové hmotnosti 300- 350 g)
sůl
náplň: povidla

Do mísy prosejeme mouku a uděláme v ní malý dolík. V do-
líku uděláme kvásek ze 2 malých lžiček cukru, z rozdrobených 
kvasnic a vlažného mléka. Až kvásek vzejde, přidáme lžíci roz-
puštěného sádla, vejce, sůl a najemno nastrouhané uvařené 
brambory a mléko. Vypracujeme husté těsto. Necháme jej chvíli 
vykynout, pak vyválíme plát, ze kterého krájíme pás. Pás plníme 
povidly a přehnutím okraje pásu uzavřeme povidla a okraje za-
tlačíme. Naplnněý pás krájíme na 10 cm dlouhé díly. Klademe na 
vymazaný plech, necháme chvíli odpočinout a pak pečeme při 
170 ºC. Během pečení potíráme rozpuštěným sádlem a upečené 
opět sádlem potřeme.

Ani tentokrát čtenáře neošidíme o recepty z Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku II., kterou společnými silami 
realizoval Region Slovácko a Slovácké muzeum.

PATENTY
(Blatnice)

1 kg brambor
200 g hladké mouky
rozpuštěné sádlo
sůl
povidla

na posypání:
mletý mák
cukr moučka

Den předem uvaříme ve slupce 1 kg brambor. Po uvaření 
oloupeme a necháme brambory do druhého dne ležet. Další den 
brambory najemno nastrouháme, dáme špetku soli, hladkou 
mouku dle potřeby (asi 200 g), vypracujeme těsto. Naděláme si 
kuličky a rozvalujeme z nich tenké placky. Pečeme na plotně nebo 
nasucho na pánvičce. Z jedné strany omastíme rozpuštěným 
sádlem a z druhé strany natřeme povidla a posypeme mákem  
a cukrem, zabalíme jako palačinky.

Město Staré Město po dohodě s vedením místní základní ško-
ly provedlo úpravu stání pro kontejnery na tříděný odpad u zá-
kladní školy na náměstí Hrdinů. Došlo k přesunu kontejnerů na 
vhodnější místo a zejména byla provedena úprava plochy pod 
kontejnery. Občané tedy mají možnost ukládat plasty, sklo, pa-
pír, elektro odpad, ale také staré oděvy na nově vzniklé místo. 
Tato úprava stála městskou pokladnu pětadvacet tisíc Kč. V po-
dobném duchu by se v průběhu následujících let měla zvelebovat 
i další místa separovaného sběru odpadů ve městě. 

foto Aleš Korvas

Zbrusu nových interiérů v prostorách šaten a toalet se dočká 
staroměstské koupaliště ještě před začátkem letošní sezóny.  
Radnice v rozpočtu města vyčlenila na rekonstrukci přibližně 
jeden milion korun a stavbaři se tak budou moci do prací pustit 
během několika měsíců.

„Loňská sezóna byla pro koupaliště s rekordní návštěvností 
více než 20 tisíc lidí velmi vydařená. To byl jeden z hlavních ar-
gumentů pro opravu zázemí návštěvníků,“ uvedl starosta města, 
Josef Bazala.

Plánované přestavbě nahrává také skutečnost, že šatny koupa-
liště, které příchozí vidí ve většině případů jako první, když na 
plovárnu přijdou, jsou ještě původní, tedy ze 70. let. „Vybavení 
šaten a toalet už má opravdu odslouženo. V rekonstruovaných 
prostorách zůstanou původní prakticky jen zdi, střecha a stropy. 
Jinak bude vše zbrusu nové, umyvadla, baterie, pisoáry, splacho-
vače. Nahrazena bude i část elektroinstalace,“ dodal starosta.

Novinkou pro nadcházející sezónu bude pro návštěvníky také 
skluzavka do hlavního bazénu, lehátka se slunečníky, nové la-
vičky v areálu nebo možnost půjčení lehátka a slunečníku za 
poplatek. 

Aleš Korvas
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PROGRAM NA BŘEZEN 2016

 SVČ KLUBKO

Tvořivé odpoledne s keramikou I.
3. 3. 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!!!

Tvořivá dílna – Jarní hrátky (nejen) se senem
8. 3. úterý 17:00 – 19:00
Přijďte si vyrobit jarně-velikonoční dekoraci, která bude vítat všechny vaše návštěvy. Tvořit 
budeme ze sena, kokosového vlákna a naší fantazie. Vše si navíc dozdobíme různými jarními 
dekoracemi. Zájemci, hlaste se předem.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, lahev např. od vína

Barevné Velikonoce
24. 3. čtvrtek 8:00 – 15:00 hodin
Den plný her, 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

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

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
7. 3. 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

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
12. 3. sobota  8:30-11:00
Ve Společensko-kulturním centru Staré Město (Sokolovna). Prodejní místo jsou již obsazena!
Vstupné: kupující 1,- Kč

MAMKAVÁRNA
14. 3. 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
21. 3. 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

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
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PROGRAM SKC BŘEZEN
Sobota 5. března
KOŠT SLIVOVICE 
CM Bálešáci, VSP Band
Začátek 16.00 hod.

Neděle 13. března
ZLATOVLÁSKA
Divadelní soubor TJ Sokol Staré Město
Začátek 15.00 hod.
Vstupné 50,- Kč, děti 10,- Kč

Čtvrtek 17. března
EXPEDIČNÍ KAMERA
Začátek 18.00, vstupné 80,- Kč

Sobota 19. března
JOSEFOVSKÝ PLES PRO RADOST
CM Harafica, Herbalia Band
Začátek 19.30 hod., vstupné 120,- Kč

Sobota 26. března
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
Reflexy Original
Začátek 20.00 hod.

AKCE POŘÁDANÉ
V EVENT CENTRU:

Neděle 20. března
VELIKONOČNÍ JARMARK
Začátek 10.00 hod., program od 11.00 hod.

Pátek 25. března – 10. dubna
STŘEDOVĚK TRVÁ
Výstava u příležitosti 20. výročí založení spolku 
MORRIGAN 

Poslední lednový pátek je již tradičně termínem setkání 
přátel a podporovatelů staroměstských vinařů sdružených do 
Klubu přátel vína.

 „Od února začne spolkovým vinařům na Slovácku ko-
lotoč bodovaných degustací a koštů v širokém okolí, který 
vyvrcholí 14. května staroměstským 
koštem, proto se setkáváme s kamarády  
a příznivci už na začátku roku,“ vysvět-
luje předseda spolku Dalimil Vrána. 

„Ročník 2015 byl kvalitě vína velmi 
příznivý, což se projevuje už nyní, kdy 
jsou vína ještě velmi mladá, těšíme se 
proto, že na našich akcích opět ochut-
náte opravdu špičkové vzorky,“ doplňuje 
Jaroslav Pelka a Luděk Vávra s Karlem 
Čejkou odhalují plány spolku na nej-
bližší měsíce: „Koncem dubna budeme 
otevírat vinařské cyklostezky v rámci 
akce Na kole vinohrady a poté už bude  
v plném proudu příprava staroměstské-
ho koštu, jeho bodovaná degustace se 
bude letos premiérově odehrávat v Je-
zuitském sklepě, doufáme, že tyto krás-

Na setkání s vinaři se mluvilo o plánech na rok 2016 
né prostory zkušené degustátory pří-
jemně osloví. 14. května je termín koštu 
vína, tradičně ve všech sálech SKC cen-
tra a do Jezuitského sklepa se vrátíme  
8. 10. 2016, kdy proběhne v pořadí 
druhý Staroměstský den vína. V plánu 
je rozšířit předprodej vstupenek v In-
formačním centru. Premiérový ročník 
nás mile překvapil velkým zájmem ve-
řejnosti, pokusíme se tedy navázat na 
úspěšnou akci a už teď můžeme hostům 
slíbit řízenou degustaci známého a kva-
litního vinařství. Na hodové odpoledne 
si pak opět připravíme skvělý burčák ze 
staroměstských vinohradů.“

„Děkujeme tímto všem, kteří nás  
v našich aktivitách podporují, ať už je 
to vedení radnice, místní podnikatelé, 
ostatní staroměstští vinaři, cimbálové 

muziky a v neposlední řadě naši přátelé a rodiny. Opožděně 
bych si rád se všemi, alespoň takto na dálku, připil na úspěš-
ný rok 2016 a těšil se na shledání,“ uzavírá Dalimil Vrána. 
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V předposlední lednovou sobotu 23. 1. si dala dostaveníčko ve 
Starém Městě téměř stovka šachových nadějí z celé Moravy. Tyto 
dlouhodobé soutěže družstev mladých šachistů se hrají v něko-
lika termínech, a ten lednový připadnul právě staroměstskému 
šachovému klubu. V sobotním ránu se prezentovala ligová druž-
stva Lokomotivy Brno B a C, Zbrojovka Vsetín, A64 Grygov, ŠK 
Kuřim A a B, S. Hošťálková a domácí ŠK St. Město B. Družstvo  
St. Města mělo po odehrání dvou sobotních kol vyrovnanou 
bilanci. Dopoledne porazilo 4,5 : 1,5 ŠK Kuřim B a odpoledne 
podlehlo nejtěsnějším rozdílem Kuřimi A 2,5 : 3,5. V prvním 
zápase bodovali: A.Zelnitius 1:0, V. Babula jr.1:0, R. Lapčík 1:0,  
J. Nekarda 0,5 : 0,5, L. Macháček 0,5 : 0,5 a V. Všetulová 0,5 : 0,5. 
Odpoledne hráli naši mladí takto: J. Nekarda 1:0, M. Hronek 0,5 
: 0,5 L. Macháček 0,5 : 0,5, V. Všetulová 0,5 : 0,5 , V. Babula 0:1, 
A. Zelnitius 0:1.

V tabulce 1. ligy mládeže drží staroměstské „B“ třetí příčku  
a v závěrečném dubnovém čtyřkole bude bojovat o medaile. Sou-
běžně s 1. ligou mládeže soupeřilo o titul krajského přeborníka 
10 družstev ze Zlínského kraje. V sobotním tříkolovém klání se 
prezentovala družstva  ŠK Zlín, Z. Vsetín B, S. Postoupky, S. Ústí, 
ŠK Zlín - Malenovice A, B ŠK Kunovice, ŠK Slavičín a domácí ŠK 
St. Město C a D.

Domácí družstva se tentokrát musela obejít bez posil, které 
hrály extraligu a 1. ligu mládeže, což bylo na výsledcích znát. 
Ve všech šesti zápasech byla bohužel domácí družstva poražena: 
ŠK St. Město C podlehlo ŠK Zlínu 1,5 : 3,5, Z. Vsetín B 1,5 : 3,5  
a Kunovicím 2 : 3. Družstvo D prohrálo se Slavičínem 2 : 3,  
S. Postoupky 0 : 5, ŠK Zlín 1 : 4. Úspěšní hráči staroměstských 
družstev: S. Foltýnek 1,5 b, D. Jakšík 1,5 b, P. Pondělek 1 b, J. Chybík  

Staroměstské Event Centrum přivítalo mladé šachisty
2 b, M.Vaňková 0,5 b, D. Holeček 1 b, R. Lapčík 0,5 b.

V tabulce krajského přeboru sice následoval mírný propad, 
ale v závěrečném dubnovém termínu mladí šachisté ŠK St. Město 
konečné umístění jistě vylepší. Sobotní šachová klání probíhala  
v příjemné a pohodové atmosféře, kterou vytvořili všichni zúčast-
nění hráči, rodiče a dobrovolní pracovníci šachových klubů.

Speciální poděkování krajským a svazovým funkcionářům  
p. P. Růčkovi z Kunovic a p. M. Hurtovi z Rajhradu u Brna za říze-
ní soutěží mládeže. ŠK St. Město také děkuje staroměstské radni-
ci, panu starostovi Bazalovi a panu místostarostovi Zábranskému 
za poskytnutí prostoru a technické zabezpečení srazu. V nepo-
slední řadě také panu radnímu Malinovi a panu Pavlu Pluhařovi 
za pomoc při samotném turnaji.         A. Macháček ŠK St. Město
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V pátek 15. ledna 2016 bylo při pří-
ležitosti Dne otevřených dveří na SOŠ  
a Gymnáziu ve Starém Městě slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže spojené s pře-
dáváním diplomů a hodnotných věcných 
cen. Do soutěže bylo letos zasláno 57 vel-
mi zajímavých prací. Podle věku autorů 
byly rozděleny do dvou kategorií. Dvacet 
sedm prací bylo od žáků šesté a sedmé tří-
dy, třicet prací bylo od osmáků a deváťáků. 
Anonymní hodnocení provedli tři porotci. 
Hned po prvním sečtení bodů vzniklo jed-
noznačné pořadí, na žádném místě nebylo 
dosaženo shodného počtu bodů.

VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE STAŇ SE ARCHITEKTEM
Pořadí kategorie mladších žáků:

1. Gistrová Anna Živý dům na stromě ZŠ Sportovní Uh. Hradiště
2. Němčická Martina Hvězdárna U Kytice ZŠ Sportovní Uh. Hradiště
3 Vysloužilová Petra Na vyhlídce ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

4 Vašťáková Karolína Hnízdečko ZŠ Sportovní Uh. Hradiště
5 Olšáková Diana Zelený dům ZŠ Sportovní Uh. Hradiště

Pořadí kategorie starších žáků:
1. Hrdlička Štěpán Villa panelák ZŠ Pod Vinohrady UB
2. Filip Křeháček Policejní stanice ZŠ Březová
3. Natálie Provodovská Oddychová knihovna ZŠ Březová
4 Vojtěch Čaňo Obchodní centrum

s kinem a PC hernou
ZŠ Březová

5 Kura Martin Safehouse ZŠ Pod Vinohrady UB

POŘADÍ – KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI
1. Gistrová Anna Živý dům na stromě ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
2. Němčická Martina Hvězdárna U Kytice ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
3 Vysloužilová Petra Na vyhlídce ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
4 Vašťáková Karolína Hnízdečko ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
5 Olšáková Diana Zelený dům ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
6 Chládek Patrik Hotel u Patrika ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
7 Trúchla Dagmar Divadlo U Skřivánka ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
8 Došla Tomáš Hotel Pedro ZŠ Sportovní Uh.Hradiště
9 Chlápek Jakub Hala pro RC modely ZUŠ Bystřice p.Hostýnem
10 Pojezný Vojtěch Divadlo ZŠ Sportovní Uh.Hradiště

POŘADÍ – KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI
1. Hrdlička Štěpán Villa panelák ZŠ Pod Vinohrady UB
2. Filip Křeháček Policejní stanice ZŠ Březová
3. Natálie Provodovská Oddychová knihovna ZŠ Březová
4 Vojtěch Čaňo Obchodní centrum s kinem

a PC hernou
ZŠ Březová

5 Kura Martin Safehouse ZŠ Pod Vinohrady UB
6 Plášek Jiří Zábavní dům s bazénem

a heliportem
ZŠ Pod Vinohrady UB

7  Hlavní sídlo Lenovo ZŠ Pod Vinohrady UB
8 Králík Miroslav Můj dům ZŠ Pod Vinohrady UB
9  Vila Kristyna ZŠ Březová
10 Valentík Michal Dům 2 ZŠ církevní Veselí n.M.

Závěrem se sluší poděkovat. Panu se-
nátorovi Ivo Valentovi za zaštítění soutěže, 
Nadaci Synot za poskytnutí věcných cen. 
Dále pak vedení SOŠ a Gymnázia Staré 
Město za pomoc a podporu při organiza-
ci soutěže, učitelkám Ing. Kučerové a Ing. 
Joškové za práci při organizaci a hodnoce-
ní. Velký dík patří soutěžícím. Bez nich by 
soutěž nebyla soutěží. No a nesmíme za-
pomenout poděkovat a vyslovit obdiv také 
jejich vyučujícím. Myslíme si, že toto jsou 
okamžiky, kdy je učitel rád, že u tohoto po-
volání stále setrvává. Děkujeme jim.

A to bylo pro letošek vše. Ať žije 3. roč-
ník soutěže „STAŇ SE ARCHITEKTEM!“

Ing. Marie Hrubošová,
organizátorka soutěže

Foto: Mgr. Benedikt Chybík

OCENĚNÉ
PRÁCE:

Škola
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VELIKONOCE 2016
Tyto svátky v sobě mají sílu.  Ona vchází z brzkého rána dne 

po sobotě. Zvěst o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista byla tak silná, že 
změnila začátek týdne na vrchol. Je dobře, že Velikonoce jsou. 
Probuzení přírody a příchod jara sice potěší, ale skutečnost, že 
Ježíš vstal z mrtvých a pozval mne i Tebe k pochopení daru žití, 
je nade všechno. Díky jemu je lidský život plnost zážitků, snů  
i radosti. Je plodným obdarováním jiných, společenstvím s dru-
hými v lásce. Je to nesení bolesti a trápení očistných bolestí, je 
to skrze Krista přijetí smrti jako brány do života. Jak je dobře, že 
Velikonoce jsou!

Požehnané prožití letošních Velikonoc ze srdce přeje
o.Miroslav Suchomel

Připravujeme se vážně
na Velikonoce

Letos přichází Velikonoce už na konci března 2016. O Bolest-
ném pátku 18. března 2016 v 17 hodin vyjdou věřící k pobožnosti 
Křížové cesty do ulic Starého Města. 

Doba postní je doba očisty duše od všeho nebezpečně škodli-
vého a oproštění od zbytečného smetí. K tomu je především ur-
čena svátost smíření. Proto v sobotu 19.3. od 14:30  hodin vám 
budou k dispozici v kostele sv. Ducha  kněží – zpovědníci. Ke 
sv. zpovědi je možné také přistoupit půl hodiny před každou mší 
svatou. Rovněž v Uherském Hradišti ve farním kostele i v kostele 
františkánském od pondělí 21. 3. do středy 23. 3. 2016 zpovídají 
duchovní otcové uherskohradišťského děkanátu.

Svatému týdnu následně 20. 3. 2016 předchází poslední ne-
děle postní zvaná Květná. Obřady na památku slavného vjezdu 

Ježíše do Jeruzaléma budou slaveny jako každoročně už v sobotu  
v 17 hodin, v neděli v 7 a v 10 hodin.

Pozor na změnu!
Se změnou času na letní se začátek bohoslužeb od 28. 3. ve 

večerních hodinách v po, st, pá a sobota posunuje ze 17. na  
18. hodinu. Zároveň ranní bohoslužby v úterý a čtvrtek se přesu-
nou od 29. 3. do kostela sv. Michaela archanděla. 

NABÍDKA oblíbených letních
táborů s naší farností pro děti: 

Uprostřed krásné přírody a klidné krajiny leží Potštát. Právě 
zde mohou staroměstské děti s naší farností strávit krásné prázd-
ninové dny.

Pro mladší děti (1.stupeň ZŠ)
je určen týden v termínu 6. - 13. srpna 2016. Cena tábora je 

1500 Kč, vedoucí tábora je Marie Chlachulová, mobil 732 516 
032, zde získáte bližší informace.

Starší děti (2.stupeň ZŠ)
se vypraví do Potštátu na 11 dnů 6. - 17. července 2016. Cena 

tábora je 2900 Kč. Všechny další informace podá Kristýna Vacu-
líková, vedoucí, mobil 724 072 947. 

Rodiče, přihlášku najdete na webových stranách naší farnosti, 
přihlaste své děti včas.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2016 
v novém chrámu svatého Ducha ve Starém Městě

Pátek – 18. 3. 2016 Křížová cesta ulicemi Starého Města se 3 
zastaveními

po mši sv. v 17:00 hodin

24. 3. 2016
ZAČÍNÁ „TRIDUUM PASCHALE

– VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ“ 

Mše na památku 
Poslední večeře Pána

(ustanovení mše svaté, ustanovení svátosti  
kněžství, nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv. hodinová adorace v Getsemanské 

zahradě  (noční adorace 20:00-06:00)

Velký pátek –  25. 3. 2016
Den přísného postu

Obřady na památku umučení Ježíše Krista
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě od 

11:00 – 17:00 hodin

Společná pobožnost Křížové cesty
v 9:00 hodin

Obřady v 18:00 hodin
(20:00 - 06:00 hodin noční bdění v modlitbě u 

Božího hrobu)

Bílá sobota - 26. 3. 2016
Neslaví se liturgie

Boží hrob bude přístupný k adoraci od 9:00 do 
18:00 hodin

9:00 –Společná modlitba Ranních chval
a četby z breviáře

9:30 –Obřad Effata katechumenky

Velikonoční neděle – 27. 3. 2016
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA  JEŽÍ-

ŠE KRISTA
(Boží hod velikonoční)

Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v 
Olomouci

Žehnání pokrmů na konci mše sv.

8:00 hodin

10:00 hodin

Pondělí velikonoční – 28. 3. 2016 Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin
10:00 hodin

Velikonoční oktáv - týden po Velikonocích do 
1. neděle Božího milosrdenství

(3. 4. 2016)

Denně při bohoslužbách zaznívá chvalozpěv 
Gloria a Aleluja a čtou se evangelní úryvky o 

zjeveních vzkříšeného Krista

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin 
st., pá., so. v 18:00 hodin

Velikonoční doba trvá 50 dní a 15. 5. končí naplněním Kristova příslibu, že pošle Utěšitele -Sesláním Ducha svatého
40. den po Velikonocích 5. 5. je svátek Nanebevstoupení Páně -Ježíš odchází k Otci
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Poslanec Ing. Ludvík Hovorka ve Starém Městě

Vyhlídka z kostela bude v provozu od léta

Dne 8. 2. 2016 se uskutečnila výroč-
ní členská schůze místní organizace 
KDU-ČSL, kterou navštívil také poslanec 
Parlamentu České republiky Ing. Ludvík 
Hovorka. Nejprve se setkal se starostou 
Josefem Bazalou, poté přítomné v zapl-
něném sále seznámil s aktuálními tématy 
a připravovanými zákony. Byla to např. 
problematika veřejného registru smluv, 
nebo zákon o elektronické evidenci tržeb, 
zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon 
o zdravotních službách a další. Pro všechny 
bylo jistě zajímavým tématem hospodaření 
nemocnic ve Zlínském kraji.

Výroční členská schůze MO KDU-ČSL 
také zhodnotila celoroční činnost v loň-
ském roce. Zprávu o činnosti přednesl 
Ing. Kamil Psotka. S aktuálními tématy 
města seznámil přítomné starosta Josef 
Bazala. Schůzi navštívil také Ing. Pavel Bo-
tek - okresní předseda a krajský místopředseda, který promluvil 
o krajském dění. Že přítomným členům KDU-ČSL není lhostejná 

Dominanta Starého Města, kostel svatého Ducha na náměstí 
Velké Moravy, otevře již v létě turistům svou jižní věž. Na to če-
kají nejen turisté, ale i místní občané od předloňského oficiálního 
otevření náměstí a kostela. „Radnice vyčlenila v rozpočtu města 
částku 1,3 milionu korun. Z těchto prostředků budou dodělána 
chybějící zábradlí, položeno dláždění schodů a další nezbytnos-
ti nutné k získání potřebného povolení k otevření vyhlídky od 

situace ve městě, ukázaly hojné dotazy prakticky ze všech oblastí 
života města.

Ing. Kamil Psotka

stavebního úřadu a dalších institucí,“ uvedl starosta města, Josef 
Bazala. 

Odměnou návštěvníkům po zdolání 218 schodů bude výhled 
z výšky 43 metrů nejen na Staré Město, Uherské Hradiště, ale i na 
Chřiby nebo Bílé Karpaty. 

Vchod do vyhlídkové věže povede z prostor Event centra  
v Jezuitském sklepě, kde je k dispozici v Informačním centru 

stálý pracovník. „Vstup 
na vyhlídku bude zpo-
platněn symbolickou 
částkou, kterou budou 
vybírat pracovníci In-
formačního centra. 
Sportovní a kulturní 
centrum příspěvková or-
ganizace města a zároveň 
provozovatel vyhlídky 
bude mít se staroměst-
skou farností uzavřenu 
dlouhodobou smlouvu  
o pronájmu věže,“ ob-
jasnil Josef Bazala s tím, 
že se v budoucnu počítá 
také s otevřením severní 
věže. „Na druhou, severní 
věž, nebudou muset ná-
vštěvníci stoupat jen po 
svých, ale budou moci vy-
užít výtahu,“ dodal Bazala.

Aleš Korvas
foto: Radek Salaquarda,

idobryden.cz
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PROJEKT EDISON

O průmyslovou zónu Louky je zájem

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE STARÉM MĚSTĚ

Šestici studentů z celého světa, kteří 
v rámci programu EDISON představují 
na staroměstském gymnáziu svoji zemi, 
přivítal ve středu 10. února 2016 na rad-
nici místostarosta města, Martin Zábran-
ský. „Studenti vysokých škol nejrůzněj-
ších oborů si dle vlastního výběru určí, do 
jaké země by se rádi podívali. Tam potom 
stráví pět týdnů, kdy po týdenní přípravě 
na každé ze čtyř škol jeden týden před-
stavují svoji zemi a kulturu. Ubytováni 
jsou přitom v rodinách zdejších studentů, 
kteří o to projevili zájem,“ vysvětlil učitel 
angličtiny na staroměstském gymnáziu, 
Roman Chovanec, který skupinu zahra-
ničních studentů z Indonésie, Gruzie, 
Číny a Jordánska na radnici doprovázel.

foto a text Aleš Korvas

Posledních několik volných parcel 
zbývá pro zájemce nově budované prů-
myslové zóny na Loukách. Z celkových 
přibližně čtyř hektarů je k dispozici bu-
doucím zájemcům již jen necelý hektar. 

„Zájem o parcely v průmyslové zóně 
Louky předčil veškerá očekávání. Před-
pokládám, že spoustu zájemců budeme 
nuceni zklamat, protože už nebude co 
prodávat,“ uvedl starosta Starého Měs-
ta, Josef Bazala. Podle jeho slov tak má 
už nyní nového vlastníka více než dva-
cet procent parcel s tím, že již za ně noví 
vlastníci uhradili na účet města okolo 
osmi milionů korun. Také prodeje dalších 
pozemků jsou zastupitelstvem schváleny 
a na některé již čekají jiní zájemci.

„Mohu potvrdit, že na stole máme 
žádost jedné velké společnosti z našeho 
regionu, která vyrábí autodíly pro auto-
mobilový průmysl. Mají požadavek na 
zhruba dvanáct tisíc metrů čtverečních 
plochy. Jméno zájemce ale zatím prozra-
zovat nebudu,“ řekl Josef Bazala. 

Staré Město prodává zdejší pozem-
ky za 1200 Kč. Dle znaleckého posudku  
750 korun za metr čtvereční plus 450 ko-
run za metr čtvereční z toho důvodu, že 
se město zavázalo vybudovat obslužnou 
komunikaci, která vyjde odhadem na  
16 milionů korun. Musí navíc ještě zapla-
tit vynětí ze zemědělského půdního fon-
du pod touto komunikací. „Po odečtení 
těchto nákladů by si mohl staroměstský 
rozpočet polepšit o více než pětadvacet 
milionů korun,“ upřesnil starosta. 

Portfolio společností v areálu bude 
různorodé. Noví majitelé jsou z řad firem 
zabývajících se obchodní činností, mí-
cháním barev, společnost vyrábějící bru-
siva, vzduchotechniku, maziva a mnoho 
dalších.

Starosta rovněž uvedl, že by byl rád, 
pokud by se prodej zbývajících pozem-
ků podařilo dokončit do konce letošního 
roku. 

Aleš Korvas

Ředitelství 
• MŠ RASTISLAVOVA („BERUŠKOVÁ“)
• MŠ KOMENSKÉHO („MOTÝLKOVÁ“)
• MŠ ZA RADNICÍ (KŘESŤANSKÁ)
vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy, které nastoupí od 1. 9. 2016.

Termín odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  je 4. - 6. 4. 2016.

Přihlášky si vyzvedněte i odevzdejte ve vámi zvolené mateřské škole.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřských 

školách.

HRÁTKY S PŘEDŠKOLÁČKY
V BERUŠKOVÉ MŠ

Zveme rodiče s jejich dětmi, budoucí-
mi předškoláčky, aby ve dnech 1. 4., 8. 4.  
a 15. 4. 2016 navštívili dopoledne od  
10 do11 hodin naši mateřskou školu a se-
známili se tak s novým prostředím. 

Mgr. Iveta Polášková
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HASIČI  DĚKUJÍ
Dne 6. 2. 2016 se uskutečnil ve Starém Městě již 48. tradiční ples Zimní pohádka, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Dě-

kujeme tímto všem partnerům za jejich peněžní a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské úrovni tohoto plesu. 

Jmenovitě to jsou: 

město Staré Město
Stanislav Houdek  bt servis  SM
STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM
Ray Service, a.s. SM
Nábytek – Bobík  J. Trubačík  Hluk
Agro Zlechov a.s.
Lukrom Plus a.s. Lípa
Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů  SM

1. FC Slovácko UH papírnictví M. Červenková SM
Akvaristika SM Pekárna Topek s.r.o. - Topolná
Alma baterie SM P.I. parket-UH- Filip Janča
Anisport  sportovní prádlo  UH Perla cukrářská výroba p. Zetík SM
Autokarosárna  O. Skula  SM  Petr Hájek - Hajkob SM
Autokarosárna Zbyněk Juřena SM Palnas spol. s.r.o.
Autoopravna Králík SM Potraviny Kouřimová SM
Colorlak a.s. SM Pneuservis a mycí linka Mařatice
BestDrive SM POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM
CM Bálešáci Potraviny Antonín Vaněk SM
Hofman elektro s.r.o. UH Potraviny Marie Hráčková SM
Cukrárna Švecovi SM PVT Jan Palica SM
Divadelní galerie Uh. Hradiště Ráj vína  s.r.o. Kunovice
Eko UH ing. Antonín Uhlíř SM Studion REGE VITA Kunovice
PIZZA TO GO J. Strnad  UH Růže Hučíkovi SM
Hotel VILA VIOLA Luhačovice Rybářské potřeby J. Dovrtěl   SM
HVP Naděžda Dyčková UH SDH Staré Město
IRON MOTO SM SOU Uh. Brod
Farnost Staré Město Spolek přátel slivovice SM
Jarmila Nožičková potraviny Altéře SM Staroměstská kapela SM
Jídelna Za radnicí SM SKC Staré Město
HAMÉ, s.r.o. SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město
KITZMETAL trade Kunovice Senzasport s.r.o. SM
Kovovýroba Hoffmann s.r.o. Sdružení rodičů Staré Město
Květiny Klofáčová SM Staroměstské uzenářství Vaďurovi SM
Linea Nivnice a.s. Studio Saphira Kunovice
Ložiska Lovecký  SM Týdeník  Dobrý den s kurýrem UH
Juvacyklo SM Studio EM M. Šobáňová SM
K+J Autoplus, s.r.o. SM Svatební salon Pavlína SM
Kadeřnictví Taťána SM Tegü  VUKO spol. s r.o. Březůvky
Kamenosochařství Petržel – Staněk  SM OSH ČMS UH
Kavárna sv.Petr Truhlářství Hájek Ostr. Lhota
Keramika Blahovi SM VTP Pelka s.r.o. SM
Keramika Ing. Roman Vaněk SDH Horní Bečva
Klempířství p. Grebeň SM Pneuservis Petr Verbík SM
Kola Číhal - Stanislav Číhal SM Pohřební služba pí. Horká SM
Kovoplast v.d. Hluk ZEAS Nedakonice a.s.
Květiny, doplňkové zboží  Markéta Nevrlová SM ZEAS Polešovice a.s.
MADIS  s.r.o. SM Salon Sandra SM
Masný krám  Ve mlýně SM Zevos a.s. SM
Milan Hrabinec - barvy, laky, drogerie SM Zahradní technika Robert Bílka SM
Móda Prostějov SM Zdravá výživa Strnad SM
MOKATE . Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM
Motosport club SM PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM
Nábytek Hejda s.r.o. Babice ZFP GROUP Akademie Ing. Tomáš Mazáč
Metalšrot a.s. SM Soukromý zemědělec Ing. Talák SM
Nářadí Říha Vladimír Kartusek-EKOSTAV SM
Megastro a.s. SM Zahrádkářské služby  Ladislav Vaněk SM
Moravský rybářský svaz – MO UH Zahradní ráj s.r.o. Buchlovice
Opravy silničních vozidel Drahomír Fryšták SM Papino SM
Nářadí Bohemia s.r.o. Jarošov Restaurace Na Špici
OPZ Pavlacký v.o.s. SM Rojal spol. s.r.o. Uh. Brod

Josef Dubovský  autobusová doprava  SM
C.S.O. kovoobrábění F. Chmelař  SM
Spolek  přátel slivovice St. Město
Látal s.r.o. stavební a obchodní firma  SM
Pivovar Uh. Brod a.s.
Nadace SYNOT  UH
Vinařství u Kapličky s.r.o. Zaječí
Senátor Ivo Valenta

Dále děkujeme dechové hudbě Staroměstská kapela, hudební skupině NaEx a všem návštěvníkům Zimní pohádky za vytvoření 
příjemné plesové atmosféry a společného kulturního zážitku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
Antonín Martínek
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Domov mládeže Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město se rozhodl zapojit 
do 4. ročníku projektu Sněhuláci pro Afri-
ku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe 
dostat se ke vzdělání. Akci organizuje ne-
zisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. 
ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hra-
bůvka p.o. Nejde jen o to, vybrat peníze, 
ale pomoc se zde uskuteční formou hry 
a zábavy pro děti. Děti v Africe si sněhuláka 
nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedosta-
nou ani do školy. Na první informaci nic ne-
změníme, s tou druhou je v našich silách něco 
udělat.

Cílem této jednorázové akce v celorepub-
likovém rozsahu, která probíhá v závislosti na 
sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce 
sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci 
Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá 
startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

Naši žáci z domova mládeže chtě-
li vytvořit tradičního sněhuláka. Čekali 
a čekali a sníh pořád nikde. Až 22. ledna 2016 
konečně začalo sněžit. Po dlouhém čekání 
mohla akce začít! „HURÁ“. Kluci a holky vza-
li vše, co jim padlo pod ruce. Od lopatek na 
smetí, přes kyblíky až po vršky od PET lahví. 
Nejprve ovšem museli shromáždit sníh z celé-
ho areálu na jedno místo, jelikož toho sněhu 
zase až tak moc nenapadalo. Ale nevzdali se 
a postupně se jim pod rukama začali usmívat 
sněhuláci. A dva kluci sněhuláci byli na světě!

Sněhuláky ze sněhu jsme postavili dva. 
Třetí nás bude zastupovat v soutěži o nejo-
riginálnějšího sněhuláka. Příspěvek ve výši  
250,-Kč jsme zaslali africkým dětem.

Mgr. Vlasta Žáková
Anna-Marie Vodehnalová

Sněhuláci pro Afriku

Docela se nám povedl, co říkáte?

Využili jsme všechno, co se daloU tohoto sněhuláka nám alespoň nezáblo

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 6. března tomu bude 6 let, co nás opus-
til pan Svatopluk Němeček (elektromontér).

Dne 21. 5. tomu bude 5 let, co nás opustil 
pan Antonín Němeček.

Dne 24. 4. tomu bude rok od úmrtí pana 
Pavla Němečka.

Na všechny členy rodiny vzpomínají man-
želka a maminka, paní Marie Němečková, dce-
ry a synové s rodinami.

Dne 13. 3. tomu bude už  
5 let, co nás opustila paní Hed-
vika Botková. Zároveň si při-
pomeneme 26. výročí úmrtí 
manžela, pana Jana Botka.

Za tichou vzpomínku děku-
jeme.

Opustil všechno, co miloval..
Dne 21.2.2016 uplynulo 5 let od úmrtí pana 

Bohuslava Bilavčíka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Bože-

na a dcery Irena a Jarmila s rodinami.

Děkuji všem za soustrast, kterou jste vyjádřili celé naší 
rodině nad bolestnou ztrátou mého manžela, pana Antoní-
na Duchtíka. Srdečně děkuji za květinové dary, slova útěchy  
a účast na pohřbu

Děkuje manželka a dcery Jitka a Martina



Děti
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Během jarních prázdnin jsme s dětmi řádili ve Starém 
Městě i na výletě do Galaxie ve Zlíně, kam jsme vyje-
li hned první den – v pondělí. V úterý jsme řešili zločin 
s Kriminálkou SM a ve středu si užívali Hala bala den. 
V následujícím  English textu si můžete přečíst, jak vypa-
dala úterní akce očima dobrovolnice EDS Sarah Haas:

Po pěti měsících se v České republice stal první zlo-
čin… but luckily it was just our event “Kriminálka Staré 
Město” during jarní prazdniny. Děti přišli v osum hodin 
ráno and spend with us the whole day till three o’ clock. 
In the beginning we played some games to get to know 
each other, like “shoe-salat” where everyone throws one 
papuče into the middle of the circle, they get mixed and 
after that you have to take one shoe and find the owner. 
Then the children received an letter from FBI: They were 
asked to help finding a thief who stole jewelry of an old 
lady – unfortunately the police in Staré Město partied to 
hard on the last weekend and was still sleeping. But befo-
re they could try to find the jewelry or the thief the chil-
dren had to pass the detective school to prove that they are 
able to deal with an issue like that. They learned how to 

Anglicko-české okénko – nahlédnutí na Karneval oči-
ma dobrovolnice z Německa.

Možná jedinou tradicí, kterou máme v Kollíně, je Kar-
neval. „Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, kütt 
der Fastelovend und ̀ mir sin all‘ bereit…“. It already starts 
in November with some celebrations inside but in Febua-
ry it goes on the streets. Huge parades through the whole 
city where sweets and flowers get thrown from themed 
trucks [fairytales, politics, current movies, everything you 
can think about] and for six days the town is one big par-
ty. I was quite surprised to hear that here in Czech Re-
public also some people celebrate Karneval. With Klubko 
we already had this celebration in the end of January for 
the kids of Staré Město. Před karnevalem jsem připravo-
vala nějaké dekorace, věci které mám spojené s karneva-
lem: Velkou masku klauna a šaškovský klobouk. V nědeli 
24. února odpoledne jsme měli velký večírek v Starém 
Městě s tancem a hry. Já jsem byla princezna jako “Elsa” 
z “Frozen” – a bylo tam dalšich pět. Nadto jsem potkala 
hodně děti které znám z Klubika [vždycky: „Ahoj Sáro!“]. 
For me the best of the day was actually one little girl per-
forming “Let it go” from the movie “Frozen.” It reminded 
me of myself in that age when I was totally into Disney’s 
“Ariel” and always dramatically sang the song [mainly 
consisting of “Ahhh…Ahhhh” and annoying my envi-

Jarní prázdniny s Kriminálkou Staré Město

Karneval v Starém Městě
vs. v Kolíně nad Rynem/Köln 

create secret ink, how to shoot and to use the senses. Our 
first hint was written in secret ink on a paper and so we 
went to look for the jewelry: First to the “sklep” and then 
to the light shop and the potraviny. After long searching 
one of our little detectives found the necklace of the old 
lady on the playground close to Klubko in some tree. The 
FBI was called and hey managed to catch the thief and 
so we celebrated the solving of the case with champagne 
for children and Robin Schulz’ song “Sugar.” Before the 
kids went home we played one game I know from primary 
school, it’s called the “murderer game” and can be played 
with people of nearly every age. I am really looking for-
ward to play it in summer with the children of our “Tábor 
Sherlock Holmes.” 

Sarah H. (dobrovolnice Evropské dobrovolné služby na 
SVČ Klubko, projekt Erasmus+)

ronment]. 
The next day we did a similar action for school children 

and it was also very nice. Especially I liked when the best 
costumes were nominated, because there were some really 
creative ones – I will keep them in mind for my next Kar-
neval . What is great for me about the work with children 
is their energy. On these two days we played and danced 
with them and just made them a good time and it came 
back to us. Maybe a children’s laughter and smile is the 
best contribution you can get.

Usually I do not have many things to say about my 
hometown Kolín nad Rynem, I am not local-patriotic at 
all, but actually the Karneval there is quite unique and 
something that might be interesting to experience. “Mir 
sprechen hück all dieselve Sproch” – today we all speak 
the same language. For me Karneval is a celebration of 
community, being together and having a good time. Do-
esn’t matter if in Brazil, Kolín or Staré Město.

Sarah H. (dobrovolnice Evropské dobrovolné služby na 
SVČ Klubko, projekt Erasmus+)
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Česká televize chystá projekt, jehož 
cílem je zaznamenat nejlepší divadel-
ní inscenace jednotlivých krajů Česka. 
A Slovácké divadlo bude tohoto unikát-
ního projektu součástí. Štáb natočí velmi 
oceňovanou a pozoruhodnou inscenaci 
Cena facky aneb Gottwaldovy boty.

Štáb České televize se v uherskohra-
dišťském divadle objeví už pošesté. Ve 
Zlatém fondu už jsou natočené inscenace 
Gazdina roba, Bratři Karamazovi, Liška 
Bystrouška, Divá Bára a Harold a Maude. 

Inscenaci na základě povídek spisova-
tele Josefa Holcmana napsal Karel Steiger-
wald. Děj diváky zavede přímo do Uher-
ského Hradiště, kde se ještě nevyrovnali 
se špatným svědomím v podobě uhersko-
hradišťské věznice. Na osudech dvou ro-
din, jedné katolické a druhé komunistické 
pak režisér Břetislav Rychlík rozehrává 
vtipnou, ale i krutou, podívanou. „Každé 
město má své špatné svědomí,“ podotknul 
Břetislav Rychlík. 

Inscenaci si nenechaly ujít takové osobnosti, jako spisova-
tel Pavel Kohout, režisérka Helena Třeštíkoví, senátorka Eliš-
ka Wagnerová nebo ministr kultury Daniel Herman, který po 
zhlédnutí prohlásil: „Je nesmírně cenné, že divadlo takovou hru 
uvádí. Někdy totiž může člověk propadnout dojmu, že je všude 
kolem něj tma a nespravedlnost. Ale stačí zapálit svíčku a světlo, 
které je symbolem naděje, tmu vyžene“. 

Inscenace měla premiéru v červnu roku 2014 a ihned se stala 

První stupeň základní školy ze Starého Města si užil speciální 
divadelní představení. Šlo o Popelku, kterou na prknech SKC 
sehrály děti ZŠ Větrná z Uherského Hradiště. Ty využily hudbu 
i dialogy známé filmové pohádky s Libuškou Šafránkovou. Díky 
velmi propracovaným kulisám i kostýmům se jim tak podaři-
lo nacvičit představení, které děti opravdu dokázalo zaujmout. 
„Toto vystoupení si připravili žáci našeho dramatického krouž-
ku, už jsme jej předvedli u nás ve škole i rodičům v Redutě. Teď 
si ho vyžádala i místní škola, tak jsme rádi, že se tak líbí,“ říká 
učitelka ZŠ Větrná, Ladislava Jurčová. „Se školou na Východě 
spolupracujeme dlouhodobě, a to nejen na úrovni vedení školy, 
jedna z našich kolegyň právě toto představení viděla v Uher-
ském Hradišti a tak se jí líbilo, že jsme školu poprosili o další 
reprízu,“ říká zástupkyně ředitele ZŠ Staré Město Iva Klimešo-
vá. V hlavních rolích pohádky se představila Sylvie Vyoralová  
a Petr Velecký. Oba už mají za sebou zkušenost z jiných předsta-
vení. „Prvním představením byl Mrazík, který také slavil velké 
úspěchy, pak přišlo Slunce, seno, které se sice mnohým nezdálo 
jako vhodné pro děti školou povinné, i to ale zvládli žáci na vý-
bornou,“ doplňuje Ladislava Jurčová.

    Asi hodinové vystoupení, ve kterém nechyběli koně, vozy 
ani holubi, se dětem moc líbilo a některé třeba i inspirovalo  
k tomu, zapojit se do podobných aktivit také ve Starém Městě.  
„I u nás ve škole máme dramatický kroužek, který sem tam na-

Slovácké divadlo v České televizi

POPELKA PRO ŠKOLÁKY

oceňovanou. Časopis Reflex ji označil za největší divadelní udá-
lost, divadelní recenzenti ji pak zařadili do první desítky nejlep-
ších divadelních projektů, na svém kontě má mnoho prestižních 
festivalů a nominaci na Cenu Marka Ravenhilla. 

„Cenu facky natočí štáb vedený samotným režisérem insce-
nace Břetislavem Rychlíkem první dubnový den,“ prozrazuje 
herec a tiskový mluvčí divadla Josef Kubáník a dodává, že u na-
táčení mohou být i diváci, vstupenky už jsou v prodeji. 

-mak-

cvičí nějakou pohádku, chodíme hrávat hlavně do mateřských 
škol nebo domova důchodců. Že bychom si ale pozvali jinou 
školu k nám, to se stalo poprvé. Třeba se z toho stane tradice  
a třeba i my na oplátku nacvičíme něco pro školu na Východě,“ 
uzavírá Iva Klimešová.

Cena facky aneb Gottwaldovy boty foto Zdenek Nemec
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Polonézou, společenskými tanci a nacvičenou choreografií 
se před zaplněnou sokolovnou předvedlo dvaasedmdesát žáků 
svým rodičům a návštěvníkům plesu SRPŠ při Základní škole 
Staré Město. Rozděleni do tří skupin postupně žáci předvedli 
choreografii, kterou si pod vedením paní učitelky Foltýnové, 
paní učitelky Králové a pana učitele Zábranského nacvičili. 

Každoroční poděkování organizačního týmu motocyklo-
vých závodů Slovácký okruh všem dobrovolným nadšencům  
a pořadatelům nemohlo chybět ani v letošním roce tentokrát ve 
Zlechově. „Nejen pořadatelům, ale i všem lidem, kteří přispívají 
k organizaci motocyklových závodů ve Starém Městě, náleží pa-
třičný dík. Bez jejich dobrovolné pomoci by pořádání takového 
klání bylo nemyslitelné,“ uvedl předseda staroměstského Moto 
sport klubu v AČR, Libor Karásek. Letošního 14. ročníku, kte-

V neděli 7. února 2016 se konal na Orlovně ve Starém Měs-
tě, v krásně vyzdobeném sálu, v pořadí již druhý karneval pro 
všechny děti. Je dobré všem připomenout, že zakladatelkou této 
tradice v naší jednotě Orla byla sestra Bc. Barunka Halodová, 
která již není mezi námi.

Letošním mottem karnevalu byly pohádkové postavičky  
z oblíbeného Večerníčku. Po oficiálním zahájení sestrou Dag-
mar Zálešákovou, starostkou jednoty, a přivítání pohádkové po-
stavičky samotného Večerníčka, který přijel ve svém červeném 
autíčku a přivezl si s sebou pomoc-
nici, princeznu Jasněnku, se zába-
va konečně rozproudila. Všich-
ni piráti, princezny, víly, klauni,  
kovbojové, kočky, čerti, fotbalisté, 
kominíci, makové panenky, lou-
pežníci, andělé, indiáni, tučňáci, 
čarodějové, berušky aj. napřed 
prošli krásnou pohádkovou brá-
nou a pak následoval tanec, sou-
těže a hry, při kterých asistovaly 
děti z oddílu Rekreační sporty, 
převtělené do pohádkových po-
staviček  Macha a Šebestové, Kře-
mílka a Vochomůrky, Pata a Mata, 
Boba a Bobka a dalších. Všechny 
děti také obdržely jako upomín-
ku za účast na karnevalu „Večer-
níčkův diplom“. Mimo odměn za 
jednotlivé soutěže, kterých se děti 
zúčastnily, byla ještě bohatá velká 
tombola, kde si každé ze 109 dětí 

Ples SRPŠ se i letos vydařil

Orelský karneval

Staroměstský motoklub poděkoval organizátorům za loňský ročník Slováckého okruhu

„Tréninky probíhají od září jednou až dvakrát týdně, podle toho 
jak jsou děti šikovné. Mezi žáky je o tančení na plese každoroč-
ně veliký zájem, někteří by chtěli taky ještě tančit, ale třicet dva 
párů je pro nás z realizačního hlediska asi strop,“ dodal s úsmě-
vem Jan Zábranský, který jednu ze skupin žáků připravoval.

text a foto Aleš Korvas

rý se ve Starém Městě pojede o víkendu 7. - 8. května 2016, se 
podle očekávání pořadatelů zúčastní okolo 200 až 250 závodní-
ků. „Přihlášky ještě uzavřeny nejsou, to budou asi až dva týdny 
před závodním víkendem, ale očekáváme, že kromě mužských 
závodníků se do zápolení zapojí také tři až čtyři ženy,“ uvedl Ka-
rásek s tím, že o hladký průběh letošních závodů se bude starat 
nejen patnáctičlenný organizační výbor, ale rovněž 120 až 150 
dobrovolníků a traťových komisařů.                         Aleš Korvas

mohlo vybrat pěknou věcnou cenu, která se mu líbila. Děti také 
využily připravený dětský koutek na hraní se skluzavkou, tune-
lem, bazénkem s kuličkami a indiánským stanem.

Děkujeme nejen sponzorům, ale také všem nejmenovaným 
pořadatelům a jejich pomocníkům, kteří přiložili ruce k dílu  
a vytvořili pěkné prostředí a zázemí pro hladký průběh celé 
akce. Odměnou nám byly pochvaly od rodičů, spokojené děti  
a jejich rozzářené oči.

Dagmar Zálešáková, jednota Staré Město



KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY

EVA BAUEROVÁ
Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030

Staroměstský ochotnický divadelní soubor
Vás srdečně zve na premiéru pohádky

O Honzovi a princezně Zlatovlásce.
Ta se uskuteční

13. 3. 2016 v 15:00 hodin
ve Společensko kulturnim centru ve Starém Městě.



PLES RODIČŮ

FOTO: ALEŠ KORVAS


