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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Červen je ve Starém Městě ve zname-
ní rekonstrukcí vozovek a ulic. Po ne-
dávno otevřené propojovací ulici Jezuit-
ská a Za Mlýnem pracují stavební čety 
na výměně povrchu v ulici Východní. 
Tamější povrch, který obsahoval spoustu 
děr a prasklin, nechala radnice vyměnit 
za nový. „Měli jsme na výběr buď vozov-
ku jen opravit a díry zalátat, čímž bychom 
rekonstrukci pouze oddálili možná o ně-
kolik let, nebo ji rovnou celou vyměnit. 
Přišlo nám rozumnější udělat nový po-

NOVÉ POVRCHY DOSTALY ULICE VÝCHODNÍ
A NA VYHLÍDCE

vrch,“ řekl starosta města Josef Bazala. Vý-
měna horní asfaltové vrstvy se týká úseku 
od křižovatky u čerpací stanice až po kru-
hový objezd u supermarketu.  Ve Starém 
Městě patří tato silnice k jedněm z nejvy-
tíženějších, denně po ní projede na devět 
tisíc automobilů. „Tato silnice je místní ko-
munikací, která slouží nejen jako příjezd 
do obchodní zóny, ale rovněž jako obchvat 
a protipovodňová hráz zároveň. Tím, že je 
silnice ve správě města, hradíme ji z vlast-
ního rozpočtu. Celá investiční akce bude 

Oficiálního otevření se dočkalo propo-
jení ulic Jezuitská a Za Mlýnem ve Starém 
Městě. Ve středu 15. června 2016 byla in-
vestiční akce v hodnotě bezmála tří mili-
onů korun předána do užívání veřejnosti. 

Nová propojovací ulice, která bude 
sloužit pro pěší a cyklisty, se budovala  
od začátku dubna. Novinkou je také veřej-
né osvětlení. Veškerá elektrická kabeláž je 

PROPOJENÍ JEZUITSKÉ A ZA MLÝNEM JE OTEVŘENO
již vedena pod komuni-
kací.  

Kromě propojení 
s ulici Jezuitskou byly 
rekonstruovány také 
chodníky u obou pa-
nelových domů v ulici 
Za Mlýnem nebo stání 
pro kontejnery. Součástí 
bylo tak položení nové-
ho asfaltového povrchu 
u parkoviště při zdravot-
ním středisku. „Podařilo 
se propojení oblasti by-
tových domů nejen s Je-
zuitskou ulicí, ale také 

s náměstím Velké Moravy. Dříve museli 
obyvatelé obcházet několik set metrů, aby 
se na náměstí dostali. Teď jim stačí projít 
zkratkou dlouhou pár metrů,“ uvedl sta-
rosta Josef Bazala.

Slavnostního přestřižení pásky se zú-
častnili kromě starosty Josefa Bazaly 
a místostarosty Martina Zábranského také 

stát městskou pokladnu přibližně čtyři mi-
liony korun,“ doplnil Bazala.

Výměny povrchu se dočkala také ulice 
Na Vyhlídce. Úsek dlouhý více než 500 
metrů vyžadoval nejen nový asfalt, ale 
i celkové zpevnění. Po odkrytí horní vrst-
vy zjistili pracovníci stavební firmy, která 
rekonstrukci provádí, že podklad je měkký 
a nestabilní. Před položením nového asfal-
tu tak bylo nutné nejprve spodní vrstvy 
zpevnit a zesílit. 

Text a foto: Aleš Korvas

členové Rady města Jaroslav Pelka, Kamil 
Psotka a Radoslav Malina. 

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Vladimír Kučera
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Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město 
pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2016. 

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou ke stažení na webových strán-
kách města Staré Město v kategorii Město – Dotace a to od 28.06.2016. Lhůta pro podání 
kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 29.07.2016 do 29.08.2016.

2. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2016

Výrazného úspěchu se dočkal dvanáctiletý Marek Pavlica ze 
Starého Města v národní přehlídce dětských verbířů, která se 
uskutečnila v sobotu 18.6.2016 v rámci folklórního festivalu Ku-
novské léto na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Ten 
svým výkonem porazil ostatních deset soutěžících a zvítězil v ka-
tegorii 10 - 12 let. Dalším staroměstským želízkem v ohni byl de-
vítiletý Tadeáš Stašek, který se umístil na druhém místě.

Výkony dětských soutěžících hodnotila pětičlenná poro-

Sportovní odpoledne pořádal nejen pro své členy a jejich ro-
dinné příslušníky staroměstský sportovní klub FIT-K.O.  v  areá-
lu fotbalového klubu v Osvětimanech v sobotu 9. července 2016. 
Na dvě desítky sportovců se utkaly v přátelském fotbalovém 
utkání proti výběru slováckých fotbalových klubů. „Do zápasu 
jsme dali všechno, ale zkušenosti se projevily. Kluci nás rozebrali 
a zaslouženě zvítězili,“ uvedl předseda klubu, Michal Brázdil.

Sportovní odpoledne ale bylo i místem setkání rodinných pří-
slušníků a děti. Pro ty měli organizátoři přichystaný skákací hrad 
a nechybělo ani občerstvení s grilovanými specialitami. 

Kolektiv organizátorů by rád poděkoval všem zúčastněným 

ta složená z odborníků na folklór, jejímiž členy byli Petr Vozár  
za Uherskobrodsko, Jaroslav Švach za Břeclavsko, Karel Vymazal 
reprezentujíci oblast hanáckého Slovácka, Rostislav Marada ze 
Svatobořic-Mistřína a předsedou byl staroměstský starosta Josef 
Bazala. 

Na festivalu letos nechyběly ani děti z Dolinečky II. a Dolineč-
ky III.

Text: Aleš Korvas

MAREK PAVLICA VYHRÁL
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S FIT-K.O.

Kladným hospodářským výsledkem 
ve výši 1.085.000 Kč se může druhý rok 
po sobě pochlubit Školní hospodářství 
Staré Město, spol. s r. o.. Společnost, která 
se zabývá rostlinnou výrobou, hospodaří 
na téměř třech stovkách hektarů prona-
jatých zemědělských ploch, na nichž pěs-
tuje především pšenici, kukuřici a řepku 
olejku. „Stejně jako vloni i letos je sklad-
ba pěstování jednotlivých plodin stejná 
a při podobných výměrách jako v minu-
lém roce. O úspěšnosti letošní sezóny tak 
rozhodne nejvíce počasí, úroda a výkupní 

ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JE JIŽ DRUHÝM ROKEM 
OPĚT V ČERNÝCH ČÍSLECH

ceny jednotlivých plodin,“ uvedl starosta 
Josef Bazala, který je současně členem do-
zorčí rady společnosti.

Školní hospodářství s.r.o. je od roku 
2004 následovník školního statku, což byla 
společnost působící při Střední zemědělské 
škole ve Starém Městě, jejímž vlastníkem 
byl Zlínský kraj. V roce 2011 odkoupila 
staroměstská radnice od Zlínského kra-
je krachující společnost a po nezbytných 
ozdravných krocích, kdy zrušilo ztrátovou 
živočišnou výrobu, se začala nově vzniklá 
společnost věnovat pouze pěstování plodin. 

„Hlavním důvodem převzetí krachující 
firmy byl záměr přeměnit pozemky roz-
lehlého školního statku pro výstavbu ro-
dinných domků. To se po několika letech 
snažení a nezbytných administrativních 
úkonech podařilo a ještě v letošním roce 
začne demolice první části budov, kte-
ré jsou těsně vedle hlavní cesty směrem 
na Velehrad, aby mohly být následně par-
cely napojeny na inženýrské sítě,“ vysvětlil 
starosta.

Text: Aleš Korvas

a podporovatelům jejich fitness centra, bez jejichž pomoci by nejen 
sportovní odpoledne, ale ani klub jako takový nemohl existovat.

Text a foto: Aleš Korvas
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Další ročník Dětských rybářských závodů pořádali opět 
po roce rybáři ze Starého Města na chovném rybníku Na Širů-
chu. Deset soutěžících mělo za úkol ulovit v době od 8 hodin 
do 10:30 hodin co nejvyšší celkovou míru ryb. Nepočítal se tak 
pouze největší ulovený kus, ale celkový součet všech chycených 
ryb. „Závody se konaly na rybochovném zařízení Širůch z důvo-
du, aby si mohli zachytat i nerybáři, kdyby se totiž konaly závody 
na revíru, děti by byly povinny předložit platný rybářský lístek 
a povolenku. I díky tomu, že se soutěžilo na chráněné vodě, byly 
úlovky znatelné. Soutěžící měli možnost chytit si kapříka nebo 
amura,“ uvedl zástupce hospodáře a vedoucího dětského rybář-
ského kroužku, Erik Schneider. Celkovým vítězem se stal Jakub 
Sláma, který nachytal ryby celkové délce 328 cm. Druhý skon-
čil  Tomáš Obdržálek s 287 cm a na třetí příčce se umístil Tomáš 
Tománek s úlovkem 234 cm. Souhrnný úlovek všech soutěžících 
překonal čtrnáctimetrovou délku o třicet tři centimetrů. „Všech-
ny děti byly šikovné a je poznat, že mají vztah k přírodě, ke které-
mu je vedou rodiče,“ doplnil Schneider.

Text: Aleš Korvas, Foto: MRS Staré Město

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY SE OPĚT VYDAŘILY

SILNÉ LUKY SE UTKALY NA LOUKÁCH
Dne 2. a 3. červece 2016 proběhl 4. ročník turnaje silných luků. 

Akce tradičně probíhala v okolí přírodních jezer ve Starém Městě.
Toto setkání střelců navazuje na předcházející turnaj pořá-

daný v Brně a letos budou mít lučištníci možnost poměřit své 
dovednosti ještě dvakrát.

Na dodržování pravidel dohlíželi zástupci Czech and Slovakia 
Warbow Society (CSWBS), kteří současně měří a předávají vý-
sledky nejdelších dostřelů našim kolegům v Anglii. 

Soutěžilo se ve třech disciplínách. Nejdelší dostřel třemi růz-
nými typy replik historických šípů.  Bodovaná střelba k prapor-
ku na vzdálenost 169m a střelba na terč vzdálený 91m. Poslední 
disciplína letos probíhala za velmi náročného bočního větru, což 
prověřilo kvalitu střelců. 

Turnaje se letos zúčastnilo 19 střelců z celé České republiky  
a Slovenska. Nejsilnější luk v kategorii Warbow (Válečný luk) 
měl nátahovou sílu 140lb (63,5 kg).

Ve svých kategoriích v turnaji zvítězili Jan Kašpar, Jana Kašpar 
Jelínková ze Starého Města a Jaromír Kyrych z Vlčnova. 

Pořadatelé by chtěli poděkovat Starému Městu za podporu a 
poskytnutí prostor pro konání turnaje.  Náš dík také patří panu 

Michalu Slováčkovi a Sboru dobrovolných hasičů ze Starého Měs-
ta za přípravu místa turnaje a zapůjčení vybavení.

Více informací o střelbě z historických luků můžete najít na 
Stránkách spolku CSWBS. 

Text: Miroslav Hlavačka
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U S N E S E N Í
z 33. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15.06.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 pronájem části pozemku p. č. 340/131 orná 
půda o výměře 9  v lokalitě Kopánky ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Společenství pro dům 1728, Staré Město, Ko-
pánky 1728, IČ 26954915, na dobu určitou 
od 01.07.2016 do 31.11.2016 a nájemné ve výši 
100 Kč za celou dobu pronájmu, za účelem 
umístění sportovního zařízení – trampolíny.
 Nájem je osvobozen od DPH.

1.2 nájem části pozemku p. č. 4560/3 vodní 
plocha o výměře 127  v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, která je ve vlastnictví Povodí Moravy, 
s. p., Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, 
na dobu určitou – do dokončení stavby a ná-
sledného majetkoprávního vypořádání, tj. 
do doby vkladu práva věcného břemene do KN 
a nájemné ve výši 35,20 Kč/ a rok, za účelem 
stavby hráze, odběrného objektu a stavít-
ka – stavba „Vodní plocha v polní tratí Olší, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“. 

1.3 záměr na převod majetku – směnu pozem-
ků, které se nachází při silnici I. třídy – ul. Br-
něnská ve Starém Městě:
p. č. 1577/10 ostatní plocha o výměře 2.176 
p. č. 1577/6 ostatní plocha o výměře 396 
a jsou ve vlastnictví společnosti COLORLAK, 
a. s., Staré Město, Tovární 1076, 
IČ 49444964, 

za pozemky, které se nachází v areálu společ-
nosti COLORLAK, a. s. 
p. č. 4522/3 ostatní plocha o výměře 253 
p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 
p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 
p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 
a jsou ve vlastnictví města Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívaným pozemkům.

1.6 záměr na uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch  
města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, IČ 00567884 na právo  umístění stav-
by „Vodní plocha v polní tratí Olší, k. ú. Staré 
Město u Uherského  Hradiště“ na pozemku 
p. č. 4560/3 vodní plocha o výměře 127  v lo-
kalitě Olší ve  Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povodí Moravy, 
s. p.,  Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve  prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A.  Gerstnera 2151/6, 

IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo  umístění stavby „St. Město, Luční, 
Tichý, kab. smyčka NN“, (umístění kabelové-
ho  vedení NN, kabelové skříně) na pozemku 
p. č. 6068/102 ve vlastnictví města Staré  Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch  spo-
lečnosti EHRLE CZ, s. r. o., Praha – Vysočany, 
Kolmá 681/4, IČ 02750244, na  právo umístě-
ní stavby „MYCÍ CENTRUM EHRL – STA-
RÉ MĚSTO“, (umístění  přípojky planu STL) 
na pozemku p. č. 6068/81 ve vlastnictví města 
Staré Město, k. ú.  Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umístě-
ní stavby „St. Město, Rastislavova, Město, kab. 
NN“, (umístění kabelu NN 12 m, pilíř 1 ks) 
na pozemku p. č. 129/17 ve vlastnictví města 
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN v délce 
cca 12 m a 1 ks pilíře. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, 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/ za rok. 

1.10 příkazní smlouvu ev. č. 201601038  mezi 
městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884 a společností A-TEN-
DER s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí Dr. Vác-
lava Holého 1057/16, IČ 24299138 na výběr 
nejvhodnějšího uchazače/nejvhodnějších 
uchazečů na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Elektronická aukce na dodavatele energií“ 
pro město Staré Město a příspěvkové organi-
zace a společnosti, ve kterých má město Staré 
Město majetkový podíl“, jež spočívá v realizaci 
on-line výběrového řízení na dodavatele ener-
gií formou elektronické aukce, vše ve smyslu 
ustanovení § 151 ZVZ zadávacího řízení těchto 
veřejných zakázek.  
 
1.11 smlouvu o společném postupu zadavatelů 
při centralizovaném zadávání 

a o zmocnění centrálního zadavatele mezi měs-
tem Staré Město a pověřujícími zadavateli (MŠ 
Komenského, MŠ Rastislavova, KMŠ Za Rad-
nicí, SVČ Klubko a ZŠ Komenského) na cent-
ralizované zadání veřejné zakázky na sdružené 
služby – dodávka elektrické energie v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 
Sb. v platném znění. 
V souladu s ustanovením § 151 zákona O ve-
řejných zakázkách bude centrální zadavatel při 
zadání veřejné zakázky zastoupen společností 
A-TENDER s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí 
Dr. Václava Holého 1057/16, IČ 24299138.

1.12 zadávací dokumentaci a výzvu k účasti 
v elektronické aukci veřejné zakázky malého  
rozsahu realizované výběrovým řízením při za-
chování principů stanovených v ust. § 6  zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů na  veřejnou zakázku „Do-
dávka elektřiny pro město Staré Město a jím 
zřízené  příspěvkové organizace“.

1.13 smlouvu o společném postupu zadavate-
lů při centralizovaném zadávání a o zmocně-
ní centrálního zadavatele mezi městem Staré 
Město a pověřujícími zadavateli (SVČ Klubko, 
p.o., PONTINAGAS a Služby SM, s.r.o.)  
na centralizované zadání veřejné zakázky 
na sdružené služby – dodávka  plynu v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 
Sb. v platném znění. 
V souladu s ustanovením § 151 zákona O ve-
řejných zakázkách bude centrální zadavatel při 
zadání veřejné zakázky zastoupen společností 
A-TENDER s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí 
Dr. Václava Holého 1057/16, IČ 24299138.

1.14 zadávací dokumentaci a výzvu k účasti 
v elektronické aukci veřejné zakázky malého 
rozsahu realizované výběrovým řízením při za-
chování principů stanovených v ust. § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku 
„Dodávka plynu pro město Staré Město a jím 
zřízené příspěvkové organizace a společnosti, 
ve kterých má město Staré Město majetkový 
podíl“. 

1.15 aby město Staré Město, se sídlem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, PSČ 686 03, 
IČ 00567884 vykonávalo funkci statutárního 
orgánu, člena výboru Společenství pro dům 
1881 – 1883, se sídlem Staré Město, Za Mlýnem 
1881, PSČ 68603, IČ 29309328.

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce  Rekon-
strukce místní komunikace ul. Salašská, Staré 
Město. Vybraný uchazeč JASS- UNI s. r. o., Ja-
lubí 288, 687 05 Jalubí IČ 60743638 s nabídko-
vou cenou 3 122 529 Kč  bez DPH, 3 778 260 Kč 
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vč. DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Re-
konstrukce místní  komunikace ul.  Salašská, 
Staré Město s uchazečem JASS-UNI s. r. o., Ja-
lubí 288, 687 05 Jalubí IČ  60743638 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za  
Mlýnem, Staré Město“ z důvodu změn oproti 
projektové dokumentaci a změny ceny  díla.

2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Re-
konstrukce vnitřních instalací DPS č. p.  1707 
Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

2.4 smlouvu o provedení záchranného ar-
cheologického výzkumu při provádění stavby  
Místní obslužná komunikace Louky Staré Měs-
to mezi Moravským zemským muzeem  Brno, 
Zelný trh 6, 659 37 Brno, státní příspěvková  
organizace a městem Staré  Město.

2.6 výsledek výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce  Re-
konstrukce plynové kotelny Městského úřadu 
Staré Město. Vybraný uchazeč Jiří  Křemeček, 
Úprkova 841, 686 03 Staré Město, IČ 13700553 
s nabídkovou cenou  699 944 Kč bez DPH, 
846 932 Kč vč. DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Re-
konstrukce  plynové kotelny Městského  úřadu 
Staré Město s uchazečem Jiří Křemeček, Úpr-
kova  841, 686 03 Staré Město,  IČ 13700553 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadáva-
cí dokumentace.

3.1 navýšení kapacity školní družiny z počtu 
175 na 180 žáků a rozšíření místa  poskytování 
školských služeb školní družiny a školního klu-
bu na budovu Základní  školy, náměstí Hrdinů 
1000
 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku 
škol a školských zařízení – zvýšení  nejvyšší-
ho povoleného počtu žáků ve školní družině 
příspěvkové organizace  Základní školy, Staré 
Město z počtu 175 na 180 žáků a rozšíření mís-
ta poskytování  školských služeb školní družiny 
a školního klubu na budovu Základní školy, 
náměstí  Hrdinů 1000 

3.2 podání žádosti o zápis nejvyššího povole-
ného počtu žáků ve školním klubu  Základní  
školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, pří-
spěvková  organizace do rejstříku škol  a škol-
ských zařízení na 500 žáků.

3.3 v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce,  v platném znění a vnitřní  
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle zápisu.

3.4 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky  „Moderniza-
ce hardwaru rozvodny Městského úřadu Staré 

Město“. Vybraný uchazeč  NWT a. s., Nám. 
Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511  s nabíd-
kovou cenou 299  955 Kč bez DPH,362 964 Kč 
vč. DPH.uzavření smlouvy o dílo na dodávky 
„Modernizace hardwaru rozvodny Městského  
úřadu Staré Město“ s uchazečem NWT a. s., 
Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadáva-
cí dokumentace.

5.3 Smlouvu o bezúplatném převodu movitého 
majetku uzavřenou  mezi Městem Staré  Město 
a příspěvkovou organizací Sportovní a kulturní 
centrum, Brněnská 1249, 
686 03 Staré Město, IČ 75121824, z důvodu 
předání reklamních předmětů určených  k re-
klamě a prodeji, v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 27  odst. 5 zák. č.  250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších  předpisů.

II.  doporučila zastupitelstvu města schválit

1.5 majetkoprávní vypořádání pozemku 
p. č. 2494/2 ostatní plocha /manipulační plocha  
o výměře 345 , který se nachází v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú.  Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město 
a Zlínským krajem, Zlín, třída  Tomáše Bati 21, 
IČ 70891320, právo hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje  Střední odborná škola a Gym-
názium Staré Město, Staré Město, Velehradská 
1527,  za cenu 200 Kč/, za účelem vybudování 
infrastruktury pro výstavbu rodinných  domů 
– umístění místní komunikace.

4.4 Generel dopravy měst Uherské Hradiště, 
Staré Město, Kunovice.

5.2 rozpočtové opatření č. 3/2016:
- zvýšení příjmů ze 131 251 000 Kč 
na 152 295 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 167 441 000 Kč 
na 170 615 000 Kč
- změnu financování ve výši 36 190 000 Kč 
na 18 320 000 Kč

III.  souhlasila

3.5 s použitím znaku města Staré Město 
na vlajku spolku Junák – český skaut, středis-
ko  Dvojka Staré Město, z.s. Modrá 66, 687 06 
Velehrad.

6.1 s uzavřením knihovny v termínu 
11.07.–15.07.2016 z důvodu revize knihovního  
fondu.

IV.  vzala na vědomí

1.4 návrh na převod majetku – prodej pozem-
ku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 
23 

p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 
vše v areálu SŽDC  v lokalitě ul. Nádražní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 70994234, za cenu 600 Kč/, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k užívaným 
pozemkům. 

2.5 studii Stavební úpravy přístavby sportovní 
haly Širůch a uložila odboru investic zajistit  
další stupeň projektové dokumentace v roz-
sahu bez úprav kuchyně a zřízení 2  kluboven 
v prostorách stávající restaurace.

4.1 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního  Sta-
vebník: Marek Vlk, Štěpnická 1109, Uherské 
Hradiště
 Novostavba rodinného domu ul. Michal-
ská, na pozemcích par.č. 44/32, 44/52,  
44/56,44/61,7250, 7247 a 44/60 v k.ú. Staré 
Město u Uheského Hradiště.

4.2 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního  záko-
na.
 Stavebník: ADRIVUM s.r.o., náměstí Hrdinů 
487, Staré Město
 Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 487 
na pozemcích parc.č. 479/1 a 479/2  v k.ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště.

4.3 žádost o zahájení stavebního řízení dle § 
108 stavebního zákona.
 Stavebník Pavel Hráček , Za Špicí 153 Marie 
Hráčková, Za Špicí 151, Staré Město
 Stavební úpravy provozovny – prodejna potra-
vin, ul. Za Špicí 153, na pozemku  parc.č. 258/1 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

5.1 hospodaření města k 30. 4. 2016.

5.4 závěrečný účet mikroregionu Staroměst-
sko, dobrovolného svazku obcí pro regionální  
rozvoj mikroregionu, za rok 2015.

5.5 závěrečný účet Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy za rok 2015.
5.6 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu  a vodní cesty na řece  Moravě 
za rok 2015.

6.2 změnu statutární zástupkyně SVČ Klubko 
po návratu Mgr. Moniky Havláskové  z rodi-
čovské dovolené k 21.07.2016.

6.3 zprávu o hospodaření společnosti Školní 
hospodářství s. r. o. za rok 2015.
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U S N E S E N Í
z 34. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.06.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 snížení výše nájemného na 1.000 Kč/měsíc 
na dobu určitou od 01.07.2016 do  31.12.2016, 
za pronájem nebytových prostor ve zdravot-
ním středisku ve Starém  Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní MUDr. Daně Tupé, 
Staré Město, Za  Mlýnem 1857, z důvodu uza-
vření zubní ambulance.

1.2 uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím 
Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013 (pronajímatel) a Sdružením obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě – dobrovolný svazek obcí, Uh. Hra-
diště, Palackého náměstí 293, IČ 75040425 
(vlastník či nájemce) a městem Staré Město, 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100 
(vedlejší účastník) na nájem části pozemku 
p. č. 3884/2  ostat. plocha o výměře 20  a části 
pozemku p. č. 3884/3 vodní plocha o výměře 
60 , které se nachází v lokalitě Baťova kanálu - 
přístaviště ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na dobu 5 let a nájemné ve výši 
50,40 Kč/ a rok, za účelem umístění a provo-
zování zastávkového a vyčkávacího místa pro 
osobní lodní dopravu v přístavišti Staré Město. 

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Staré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“ 
z důvodu dodatečných stavebních prací oproti 
projektové dokumentaci a změny ceny díla.

3.1 vyplnění  dotazníku  pro  obce ke  spolu-
práci  s  projektem „ Systémová podpora soci-
ální  práce  v  obcích“  a  odeslání  souhlasu 
s  budoucím podpisem smlouvy 
o spolupráci s MPSV.
 
II.  doporučila zastupitelstvu města schválit

1.3 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o  vý-
měře 395  a zemědělské stavby na pozemku 
p. č. st. 1636 v areálu Školního hospodářství 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 
01312774, za cenu 237.000 Kč – dle znaleckého 
posudku č. 6023/105/2016 ze dne 21.06.2016 
vypracovaného Ing. Lubomírem Kostkou, 
za účelem realizace bytové výstavby v této lo-
kalitě.

převod majetku – výkup pozemku 
p. č. p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha 

o  výměře 50  v areálu Školního hospodářství 
ve Starém Městě, k. ú. Staré  Město u Uh. Hra-
diště, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká  1024/11a, 
IČ 01312774, za cenu 12.500 Kč – dle zna-
leckého posudku č. 6024/106/2016 ze dne 
22.06.2016 vypracovaného Ing. Lubomírem 
Kostkou, za účelem realizace bytové výstavby 
v této lokalitě.

III. rozhodla

3.2  o zrušení výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu  na dodávky na akci  
„Modernizace softwaru Městského úřadu Staré 
Město“ z důvodu,  že byla podána  pouze jedna 
nabídka.

IV. revokovala

1.1 usnesení z 31. zasedání Rady města Staré 
Město ze dne 04.05.2016 pod bodem IX./1.1. 

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

V.   pověřila

1.15 starostu města, pana Josefa Bazalu, aby 
město při výkonu funkce statutárního  orgá-
nu, člena výboru Společenství pro dům 1881 – 
1883, se sídlem Staré Město, Za  Mlýnem 1881, 
PSČ 686 03, IČ 29309328, zastupoval.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku –
směnu pozemků, které se nachází při silnici 
I. třídy – ul. Brněnská ve Starém Městě:
p. č. 1577/10 ostatní plocha o výměře 2.176 
p. č. 1577/6 ostatní plocha o výměře 396 
a jsou ve vlastnictví společnosti COLORLAK, 
a. s., Staré Město, Tovární 1076, 
IČ 49444964, za pozemky, které se nachází 
v areálu společnosti COLORLAK, a. s. 
p. č. 4522/3 ostatní plocha o výměře 253 
p. č. 4522/5 ostatní plocha o výměře 280 
p. č. 4522/11 ostatní plocha o výměře 100 
p. č. 4522/13 ostatní plocha o výměře 18 
a jsou ve vlastnictví města Staré Město, Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívaným pozemkům, na úředních deskách.

T:ihned

1.6 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
ve prospěch města Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo 
umístění stavby „Vodní plocha v polní tratí Olší, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ na po-
zemku p. č. 4560/3 vodní plocha o výměře 127  
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povodí Mora-
vy, s. p., Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, 
na úředních deskách. 
T:ihned

1.7 zveřejnit záměr na uzavření  Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne  ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A.  Ger-
stnera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 25733591, na právo  umístění stavby 
„St. Město, Luční, Tichý, kab. smyčka NN“, 
(umístění kabelového  vedení NN, kabelové 
skříně) na pozemku p. č. 6068/102 ve vlast-
nictví města Staré  Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.8 zveřejnit záměr na uzavření  Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve  
prospěch společnosti EHRLE CZ, s. r. o., Praha 
– Vysočany, Kolmá 681/4, 
 IČ 02750244, na právo umístění stavby 
„MYCÍ CENTRUM EHRL – STARÉ MĚSTO“,  
(umístění přípojky plynu STL) na pozemku 
p. č. 6068/81 ve vlastnictví města Staré  Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.
T:ihned

2. Finančnímu odboru

5.2 zajistit zpracování analýzy hospodaření 
s finančními prostředky.
T: 31.07.2016

3.  Investičnímu odboru

2.5 zajistit další stupeň projektové dokumen-
tace Stavební úpravy přístavby sportovní  haly 
Širůch v rozsahu bez úprav kuchyně a zřízení 
2 kluboven v prostorách stávající  restaurace.
T: 31.08.2016

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 27.06.2016 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2016.

K bodu 8) žádost pana Martina Prášila o za-
řazení pozemku p.č. 233/112 ostatní plocha 
v k.ú. Staré Město u Uh. Hradiště do zastavitel-
ných ploch při nejbližší plánované aktualizaci 
či změně územně plánovací dokumentace měs-
ta Staré Město, možná změna územního plánu 
města bude prověřena v rámci Zprávy o uplat-
ňování územního plánu, která bude zpracová-
na v letošním roce.

K bodu 11) 

11.2 Zprávu o hospodaření společnosti Školní 
hospodářství Staré Město, s. r. o., za rok 2015.
 
11.3 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
za rok 2015.

11.4 závěrečný účet mikroregionu Staroměst-
sko, dobrovolného svazku obcí pro regionální 
rozvoj mikroregionu, za rok 2015.

11.5 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy za rok 2015.

II. schválilo

K bodu 4) na základě žádosti ředitelky pří-
spěvkové organizace Křesťanská mateřská 
škola, Za Radnicí 1823,686 03 Staré Město, 
lČ 75022559 změnu závazného ukazatele 
 u této příspěvkové organizace města - přesun 
finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtového ukazatele - neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele (na paragrafu 3111 Mateř-
ské školy) ve výši 50.000,- Kč z položky 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 50.000,- 
Kč na položku 6351lnvestiční transfery zříze-
ným PO+ 50.000,- Kč. 

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 3/2016:
- zvýšení příjmů ze 131 251 000 Kč 
na 152 295 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 167 441 000 Kč 
na 170 615 000 Kč
- změnu financování ve výši 36 190 000 Kč 
na 18 320 000 Kč

K bodu 6)
 
6.1 převod majetku – směnu části pozemku 
p. č. 120/3 zahrada o výměře 1  ve vlastnic-

tví paní Mgr. Marie Smělíkové, bytem Staré 
Město, Velkomoravská 1310, za část pozemku 
p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 7  
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.

6.2 převod majetku – směnu části pozemku 
p. č. st. 1121/2 zast. plocha/objekt bydlení o vý-
měře 4 ve vlastnictví pana Milana Maňáska, 
bytem Staré Město, Velkomoravská 229, za čás-
ti pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 27  ve vlastnictví města Staré Město, vše 
v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 
Kč/, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

6.3 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 23  
v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Romanu 
Zdeborovi, bytem Staré Město, Velkomorav-
ská 346, za cenu 100 Kč/, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

6.4 uzavření darovací smlouvy mezi městem 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 567884 (dárce) a Římskokatolickou farností 
Staré Město u Uh. Hradiště, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 8, IČ 46257934 (obdarovaný), 
na základě smlouvy o budoucí smlouvě daro-
vací ze dne 24.11.2000. Předmětem smlouvy 
je darování pozemku p. č. 7243 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře 948 , který se nachází pod 
kostelem Svatého Ducha v lokalitě náměstí Vel-
ké Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

6.5 převod majetku – výkup: 
• části pozemku p. č. st. 272/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 8  
vlastník: Antonín Mléčka, Staré Město, Tyršova 
1861
• části pozemku p. č. st. 2582 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 5  
vlastník: Antonín Popelka, Staré Město, Za Špi-
cí 147 a Irena Popelková, Staré Město, Za Špicí 
147

vše v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 
Kč/, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
pod stavbou „CHODNÍK ULICE ZA ŠPICÍ 
STARÉ MĚSTO“.

6.6 převod majetku – výkup:
 
• části pozemku p. č. st. 49/3 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 8  

vlastník: Miroslav Omelka, Staré Město, Svato-
vítská 49
• části pozemku p. č. st. 49/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 7 
vlastník: Antonín Vlček, Staré Město, Svatoví-
tská 1856
• části pozemku p. č. st. 49/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 4  
vlastník: Pavel Vlček, Staré Město, Svatovítská 
1855
• části pozemku p. č. st. 48 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 10  
vlastník: Ing. Jiří Hejda, Staré Město, Svatovít-
ská 48
Bronislava Hejdová, Staré Město, Svatovítská 
48
• části pozemku p. č. st. 47/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 5 
vlastník: Hana Kovářová, Staré Město, Svatoví-
tská 47
• části pozemku p. č. st. 47/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 6  
vlastník: SJM Josef Kolacia a Iva Kolaciová, Sta-
ré Město, Svatovítská 340
• části pozemku p. č. st. 1284 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 7  
vlastník: Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovít-
ská 340
• části pozemku p. č. st. 1719 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20  
vlastník: Ing. Josef Blaha, Staré Město, Svatoví-
tská 1543
• části pozemku p. č. st. 1720 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20  
vlastník: Jana Smejkalová, Staré Město, Svato-
vítská 377
• části pozemku p. č. st. 1461 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 48 
vlastník: Mgr. Alena Sádlová, Staré Město, Sva-
tovítská 1533

vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 
Kč/, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
pod stavbou „REVITALIZACE ULICE SVA-
TOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“.

6.7 majetkoprávní vypořádání pozemku 
p. č. 2494/2 ostatní plocha /manipulační plocha 
o výměře 345 , který se nachází v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město 
a Zlínským krajem, Zlín, třída Tomáše Bati 21, 
IČ 70891320, právo hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje Střední odborná škola a Gym-
názium Staré Město, Staré Město, Velehradská 
1527, za cenu 200 Kč/, za účelem vybudování 
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů – 
umístění místní komunikace.

(pokračování na str. 10
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Téměř celým školním rokem provázel žáky pátých tříd projekt 
s názvem Na křídlech jeřábů. Zahájen byl 11. listopadu, v den, 
který je Světovým dnem origami. S touto technikou totiž celá 
akce souvisela.

Projekt vycházel z příběhu japonské dívky Sadako Sasaki. 
V roce 1945 (ve svých dvou letech) byla ozářena při výbuchu 
atomové bomby v Hirošimě. O devět let později se u ní objevi-
la nemoc z ozáření – leukémie. Japonská legenda říká, že když 
člověk poskládá 1000 papírových jeřábů, splní se mu jeho přání. 
I Sadako měla velké přání, uzdravit se, a proto se pustila do sklá-
dání. Svůj boj s časem však prohrála. Podařilo se jí poskládat jen 
necelých 700 jeřábů, když zemřela. Na celém světě je považována 
za symbol míru a naděje, že již nikdy nedojde na světě k takové 
tragédii, jako bylo svržení atomové bomby. V Hirošimě byl na její 
počest postaven památník, ke kterému se každoročně slétají věn-
ce s tisícovkou jeřábů z celého světa. Cílem projektu bylo sezná-
mit děti s příběhem Sadako Sasaki a ukázat jim, že i děti mohou 

PŘIJETÍ U VELVYSLANCE JAPONSKA
změnit myšlení lidí.

Žákům pátých tříd naší školy se opravdu během jednoho mě-
síce podařilo v našich národních barvách poskládat 999 jeřábů. 
Tisícího symbolicky složil pan ředitel. Věnec byl předán zástup-
cům Starého Města a zbývalo jen zajistit jeho přesun k památní-
ku Sadako Sasaki v Hirošimě. V průběhu projektu jsme obdrželi 
čestnou záštitu od Japonského velvyslanectví v Praze. A tady také 
16. června celý projekt skončil. Delegaci 15 dětí přijal japonský 
velvyslanec Tetsuo Yamakawa. Poděkoval dětem za jejich trpěli-
vost a snahu. Byl rád, že i ony přispěly k myšlence udržení míru 
ve světě. 

Touto cestou bych za všechny zúčastněné chtěla poděkovat 
paní Beátě Kroutilíkové, která s nápadem přišla, a vedení St. Měs-
ta za zprostředkování této závěrečné návštěvy, která byla pro děti 
velkým zážitkem.

 Text: Mgr. Jana Daňhelová, Foto: Roman Janík

(pokračování ze str. 9)

6.8 uplatnění předkupního práva toliko k té 
části stavby č. p. 989, která je ve vlastnictví 
pana Martina Cetkovského, bytem Staré Měs-
to, Nová čtvrť 1225, a nachází se na pozemku 
p. č. st. 1538/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
15 .

6.10 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. st. 1636 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 395 a zemědělské stavby na pozemku 
p. č. st. 1636 v areálu Školního hospodářství 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, 
IČ 01312774, za cenu 237.000 Kč – dle zna-
leckého posudku č. 6023/105/2016 ze dne 
21.06.2016 vypracovaného Ing. Lubomírem 
Kostkou, za účelem realizace bytové výstavby 
v této lokalitě.

převod majetku – výkup pozemku 
p. č. p. č. 6205 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře 50 v areálu Školního hospodářství ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je 
ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s ma-
jetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 

3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, 
za cenu 12.500 Kč – dle znaleckého posudku 
č. 6024/106/2016 ze dne 22.06.2016 vypraco-
vaného Ing. Lubomírem Kostkou, za účelem 
realizace bytové výstavby v této lokalitě.

K bodu 7) Generel dopravy měst Uherské Hra-
diště, Staré Město a Kunovice.

K bodu 9) 2. kolo dotačních programů v roce 
2016

Dotační program „ Podpora sportu, tělovýcho-
vy a pohybových aktivit v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2016“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2016“
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku měs-
ta Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město
 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město

10.) v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města.

K bodu 11.1) v souladu se Zásadami 
Z 01/2012 příspěvek za účelem podpory in-
dividuální bytové výstavby ve výši 100.000,- 
Kč panu Josefu Tichému, bytem Babice 599 
na novostavbu rodinného domu včetně pří-
pojek inženýrských sítí a komunikačního 
připojení, Staré Město, Hradišťská 2200.

III. neschválilo

K bodu 6) 

6.9 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 241/5 ovocný sad o výměře 4.704 v loka-
litě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Evě Slámové, bytem 
Staré Město, Amálie Škráškové 1034, za úče-
lem zahrady. 

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise
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Zajímavou zkušenost za sebou mají někteří žáci 1. a 2. stupně 
Základní školy ve Starém Městě. V polovině června přijela na zá-
kladní školu redaktorka publicistiky Českého rozhlasu Brno paní 
Saskia Mišová, která připravuje pořad Moravská rodina.  Jedná se 
o pořad, který mapuje jednotlivé mikroregiony a získává nevšed-
ní příspěvky od významných osobností, místní tradiční recepty 
na nejrůznější pokrmy, typická nářeční slova a básničky vztahu-
jící se k rodišti. Žáci staroměstské základní školy si připravili za-
jímavé nářeční výrazy i chutné recepty a složili spoustu krásných 
básniček. „Při natáčení byly děti trošku nervózní, jelikož nejsou 
zvyklé mluvit do mikrofonu. Brzy se však uklidnily a natáčení si 
užily. Paní redaktorka je pochválila, neboť byly opravdu šikovné,“ 
řekl ředitel Základní školy ve Starém Městě Josef Jurnykl.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno tak každý den po dobu jed-
noho týdne zněly autorské básničky Barbory Foltýnkové, Terezy 
Trávničkové, Valerie Strakové, Veroniky Habáňové, Kláry Trup-
lové , Anny Foltýnkové, Anny Smělíkové a Gabriely Chybíkové.

Text:Aleš Korvas, Foto: Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEČETLI SVÉ BÁSNĚ 
NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU

BÁSNIČKY:
I. stupeň

Moje rodné město
Barbora Foltýnková, V. A

Staré Město je moje rodiště
mám tady trvalé bydliště.

Žiji zde se svou velkou rodinou
v domečku se zahradou.

Staré Město leží ve Zlínském kraji,
který všichni už dobře znají.

Pan Bazala je starosta, má ho každý rád,
pan Pavlica je muzikant, s ním zas chce každý hrát.

Pan Galuška je archeolog a zkoumá Velkou Moravu,
objevuje různé kostry a vyřeší každou záhadu.

Tož, lidé dobří, dojděte k nám,
prohlídku Starého Města aj kostela sv. Ducha
já ráda vám udělám.

Moje rodné město
Klárka Truplová

Staré Město leží na břehu Moravy,
protože tam sedláci dříve orali.
Památník Velké Moravy spoustu kostí skrývá
a v našem novém kostele  v neděli plno lidí zpívá.

Albert, Lídl, DM-ko na nákup pohodička,
do Gatu si zas zajdete
pak na nová trička.
Regiojet a Leo Expres ve Staráku staví,
za tři hodiny se můžeš podívat
do té naší Prahy.

Každé léto na komín přilétají čápi
a kousek dál na kurtech můžeš tenis hráti.
Koncerty a divadla na sokolce bývají,
na koupáku Širůch studenou vodu mívají.

Na rybníčku v letním kině filmy promítáme,
přijďte se k nám podívat,
rádi Vás tady uvítáme.

II. stupeň

O Starém Městě
Martina Pijáčková, VIII. D

Starodávný Buchlov A ten, kdo k nám jednou přijde,
do kraje se dívá,  ať se zastaví 
kde řeka Morava  a navštíví památník
šumem vlnek zpívá. Velké Moravy.

A na jejím břehu  Však na dávné historii
přehlédnou lze stěží, se nic nemění, 
že už mnoho let  Staré Město se však mění
tu Staré Město leží. v město moderní.

Ač kraj pod Chřiby
má svou tvář už novou,
snoubí se tu historie
s dnešní dobou.
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POZDRAV ZO SLOVENSKA
Čtvrtek 9. června, čas 6:45 hod. Před budovou II. stupně ZŠ 

Staré Město se to hemží čtyřicítkou dětí. Některé mají kroj, jiné 
hudební nástroj, další sportovního ducha. Cíl dnešního dne je 
pro všechny jasný – návštěva partnerské školy na Slovensku.V 
7 hodin vyjíždí autobus směr Turzovka. Kromě pěkné slovenské 
dálnice nám cestu zpříjemňovaly i vstupy učitelů či pana ředitele, 
kteří celý autobus informovali o historii, zajímavostech okolí či 
o floře a fauně města Turzovka. Proběhla také rychlá lekce slo-
venštiny. 

O půl 10 jsme dojeli do cíle. Přivítala nás paní ředitelka spo-
lečně se zástupkyněmi a hned nás nasměrovaly – kluci se vyda-
li na fotbalové „ihrisko“, kde svedli československé klání v malé 
kopané. Naši sportovci nechtěli na Slovensku zanechat pocit, že 
nejsme zdatní ve fotbale a po prvním prohraném poločase zača-
li hrát „bratia nebratia“. I když fotbalisté z Turzovky měli výho-
du hřiště, naši borci se nevzdali a vyhecovali se ke krásné výhře 
11:4. Mezitím se děti z Dolinečky společně 
s cimbálovou muzikou chystaly na vystou-
pení pod širým nebem ve školním am-
fiteátru. Paní ředitelka všechny přivítala 
a program otevřel folklórny súbor Buko-
vinka. Děvčata nám zazpívala slovenské 
lidové písně a zahrála i na harmoniku. Po-
tom už podium patřilo Dolinečce. Vedou-
cí souboru Kateřina Vránová představila 
staroměstský folklor i jednotlivá vystoupe-
ní. Po přehlídce moravských tanců a písní 
nás čekala prohlídka školy. Základná ško-
la Turzovka je rozdělena do pěti budov, 
stihli jsme si prohlédnout mnoho učeben 
a tříd. Nakoukli jsme i do hodin a zkusi-
li si být i slovenskými žáky. Po náročném 
ránu i dopoledni jsme dostali hlad, který 
jsme zahnali ve školní jídelně, kde na nás 
čekal přírodní řízek s brambory. Po obědě 
jsme se sbalili, rozloučili se s budovami 
školy a jeli společně s vedením na přichys-
taný výlet. Do posledního okamžiku jsme 
netušili, co se na nás chystá. Přejeli jsme 
z Turzovky do Strečna. Autobus nás vysa-
dil u řeky Váh, po které nás čekala plavba 

na pltích. Po skupinách jsme se nalodili na několik pltí a započala 
hodinová cesta po Váhu, při které jsme se dozvěděli několik po-
věstí, pltníci v krojích nám zpříjemnili cestu slovenskými písněmi 
a ukázali nám přírodní zajímavosti v okolí Váhu. Také nám svěřili 
pltě a my si zkusili povolání pltníka. Naše vodní dobrodružství 
skončilo pod hradem Strečno, kam jsme se ihned vypravili. Cesta 
do kopce byla náročná, ale prohlídka hradu nás nenudila, dokon-
ce byla zpříjemněna hrou na klavír. Bylo vidět a slyšet, že s sebou 
máme hudebníky. Čas se již nachýlil a bylo nutné se rozloučit. 
Paní ředitelka nám popřála šťastnou cestu domů a my vyrazili 
směr Česká republika. Únava na nás již byla znát, přesto se ces-
ta domů nesla v báječné atmosféře. Pan řidič nám pustil muziku 
a celý autobus zpíval až do Starého Města. I když to byl nároč-
ný a dlouhý den, všichni si ho maximálně užili. Už teď se těšíme 
na setkání v příštím roce.

Mgr. Petra Magdálková

I letos proběhl v červnu na ZŠ Staré Město Den prevence pro 
žáky 7. ročníku. Akce se uskutečnila v rámci projektu Efektivní 
prevence, který podpořilo MŠMT. Týkala se problematiky pre-
vence rizikového chování a byla orientována na chování v krizo-
vých či jinak vypjatých situacích. Na žáky čekalo celkem 9 sta-
novišť, na nichž si mohli zkusit zásady první pomoci, dozvědět 
se něco nového o poruchách příjmu potravy či nemocech s nimi 
souvisejících. Další stanoviště se věnovala například alkoholismu, 
kouření či internetu. Podle kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že 
celá akce měla smysl a žáci získali užitečné informace. I když jsme 
na konci byli už všichni velmi unavení a vyčerpaní, domů jsme 
odcházeli s dobrým pocitem smysluplně stráveného času. Děku-
jeme všem za spolupráci.

Michaela Grebeňová, IX. D

DEN PREVENCE PRO SEDMÁKY
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ČAPÍ HNÍZDO ONLINE...

SLOVÁCKÉ LÉTO 2016 BYLO REKORDNÍ

Komín staroměstské základní školy je spoustu let domovem 
čápa bílého. Letos jsme získali dotaci na projekt Škola pohledem 
čápů, který je podpořený Zlínským krajem. Díky němu víme, že 
školní pár má tři mladé čápy, že jedno vejce zůstalo v hnízdě, že 
čápata rostou jako z vody, pomalu zkouší sílu svých křídel…

Chcete-li, můžete „naše čápy“ sledovat také. Stačí navštívit 
www.zsstmesto.cz a kliknout na odkaz Školní čápi.

ZŠ Staré Město
Foto: Dušan Vala

Spolek Staroměští šohajíci, který je hlavím organizátorem 
a pořadatelem již tradičního festivalu sportu a hudby v Uher-
ském Hradišti a Starém Městě, může být s letošním ročníkem 
spokojený. Do sportovních disciplín, kterých bylo letos na pro-
gramu desetidenního Slováckého léta jedenáct, se přihlásilo tisíc 
soutěžících. Kromě již tradičních turnajů v beach volejbale nebo 
beach fotbale byly letos zařazeny novinky jako vyjížďka na in-li-
ne bruslích nebo fitness day nejen pro ženy, který se uskutečnil 
na Kolejním nádvoří.  „Rekordní počet registrovaných sportovců 
je dán mimo jiné také tím, že jsme pod svá křídla vzali Velkomo-
ravský běh nebo Refresh Skate Cup,“ uvedl Marek Pochylý, hlavní 
organizátor Slováckého léta

Slovácké léto ale není pouze svátkem sportovních akcí, i když 
přivést nejen mladé lidi ke sportu je jedním z hlavních poslání 
Slováckého léta. Rok od roku stoupá počet zpěváků a skupin, kte-
ří během deseti dní na náměstí vystoupí. Návštěvníci, kterých po-
řadatelé odhadovali na třicet tisíc, mohlo slyšet více než osmatři-
cet hodin hudby nejrůznějších hudebních žánrů.

Stejně jako u každé podobné akce je i u Slováckého léta ná-
vštěvnost přímo ovlivněna počasím. To letos vyšlo přímo ukáz-
kově. „Deset dnů bez deště nám mnohé podobné akce můžou jen 
závidět. Všechno se povedlo, nic vážného se nestalo, a tak můžu 

hodnotit jen kladně,“ pochvaluje si Marek Pochylý.
Už od 2. ročníku je pravidelnou součástí Slováckého léta i be-

nefice. Letos si mohli návštěvníci opět zakoupit plyšáka, využít 
za symbolický poplatek skákací hrad nebo se přihlásit do face-
bookové události Slovácké léto 2016. Nově spojila akce své síly 
se Sběrnými surovinami UH a za každý odevzdaný plastový ke-
límek od nápoje věnují organizátoři do benefice jednu korunu. 
„Stejně jako vloni ještě nebudeme vyhlašovat konečnou částku. 
V příštích týdnech zkusíme najít ještě další možnosti, jak ji navý-
šit, třeba prodejem plyšáků na spřátelených akcích,“ prozrazuje 
Marek Pochylý. 

Text a foto: Aleš Korvas

POČET SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN 11
POČET HODIN HUDBY 38
DÉLKA TRVÁNÍ VE DNECH 10
MNOŽSTVÍ POUŽITÉHO PÍSKU 250 TUN
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 30 000
POČET ORGANIZÁTORŮ 50
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Nejpočetnější členskou základnu ze 
všech staroměstských spolků mají be-
zesporu rybáři.  

Místní organizace Staré Město Mo-
ravského rybářského svazu, jak se 
spolek oficiálně jmenuje, vznikl zalo-
žením 5. dubna v roce 1914. Součas-
nou podobu ale získal až po roce 1945, 
kdy došlo ke sloučení staroměstských 
rybářů se spolkem v Kostelanech nad 
Moravou a pomocnými rybáři v Ne-
dakonicích.  V současné době již ale 
opět existují nezávislé místní organi-
zace Moravského rybářského svazu 
jak v Nedakonicích, tak v Kostelanech 
nad Moravou.

Na svých téměř padesáti hektarech 
vodní plochy, kterou představuje šest 
revírů, se věnuje rybaření  bezmá-
la šest stovek rybářů.  Kromě trávení 
času u vody a chytání ryb se věnu-
jí také chovu ryb. K tomu využívají 
své tři chovné rybníky, Širůch, Havaj 
a Olší. Část odchovaných ryb je urče-
na k vysazení do svých revírů. Zdejší 
organizace hospodaří na celkem asi 
2,9 ha rybniční plochy. Konkrétně se 
jedná o rybníky Širůch (0,6 ha), Ba-
raňák (1,7 ha), Havaj (0,5 ha), Anto-
níček (0,1 ha). Ke komorování ryby 
v zimním období je využíván rybník 
Olší ve Starém Městě

Členy staroměstských rybářů ne-

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

jsou zdaleka jen obyvatelé Starého 
Města, těch je podle Jiřího Horsáka, 
předsedy zdejší organizace, přibližně 
160, zbytek tvoří přespolní. Nemalou 
zásluhu na atraktivitě zdejšího rybář-
ského spolku mají kvalitně zarybněné 
revíry.  „Každý rok vysazujeme do na-
šich revírů jeden a půl tuny ryb nej-
různějších druhů. O místě revíru, kam 
budou ryby vysazeny, rozhoduje hos-
podář a místo je tajné nejen pro ostat-
ní členy, ale také pro vedení spolku,“ 
uvedl předseda rybářů Jiří Horsák.

Rybářem se zájemce může stát 
na základě vyplnění přihlášky a ab-
solvování školení. Po něm následuje 
složení zkoušky. Pokud žadatel zkouš-
ku úspěšně složí, bude mu vydáno po-

STAROMĚSTŠTÍ RYBÁŘI
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tvrzení o složení zkoušky a na Městském úřadě ve Starém 
Městě mu bude vydán státní rybářský lístek. Potom již 
zbývá pouze zaplatit členské příspěvky a povolenku k lovu 
na daný rok.

Kromě dospělých členů a členek, kterých je ve zdejší 
organizaci evidováno šestadvacet, jsou 
součástí rybářské rodiny ve Starém 
Městě také mládežníci, čili členové 
ve věku 16-18 let. Těch je momentálně 
registrováno jedenáct.

Rybáři si vyberou jak mezi tekoucí 
řekou Moravou, tak mezi stojatými 
vodami slepých ramen, kterými jsou 
například Čerťák, Přední a Zadní Mo-
rávka o celkové ploše 11 ha nebo nej-
mladší z revírů Louky. Ten má rozlohu 
3,56 ha.  

Revír se svazovým označením Mo-
rava 9 tvoří úsek řeky Moravy od jezu 
v Nedakonicích až po silniční most 
mezi Starým Městem a Uherským 
Hradištěm se všemi přítoky mimo 
Olšavu, Salašku a Zlechovský potok. 
Celková délka tohoto revíru je 9 km 
a rozloha 45 ha.

„Ve zdejších revírech lze nalézt opravdové trofejní 
skvosty. Dosud nejvetším úlovkem ze zdejšího revíru je 
zaznamenán sumec kterého chytil pan Kovařík v roce 
1976 na revíru M9a Zadní Morávka. Výjimkou nejsou ka-
při o délce sedmdesát až osmdesát centimetrů a váze ko-

lem patnácti až osmnácti kilogramů,“ doplnil Jiří Horsák.

Zdejší organizace pořádá během roku několik  akcí, 
které jsou určeny nejen pro členy staroměstských rybá-
řů, ale i pro veřejnost. Některé jsou podmíněny členstvím 
v moravském rybářském svazu, jiné organizují zdejší ry-
báři především pro to, aby nalákali nové členy k rozšíření 

jejich řad. Mezi první skupinu patří 
především noční rybářské závody, kte-
ré se každoročně pořádají na Čerťáku, 
tzv. Staroměstský čochtan. Tyto závo-
dy se konají v srpnu a rybáři mohou 
lovit od soboty 17:00 hodin až do ne-
dělní deváté hodiny ranní. 

Do druhé skupiny patří dětské ry-
bářské závody na Širůchu. Zde mladí 
rybáři soutěží o celkovou délku všech 
nachytaných ryb. Tento závod je pro 
ně ukončením jejich celoročního na-
vštěvování kroužku mladých rybářů. 
Na závodech obdrží členskou průkaz-
ku a svoji první povolenku k rybolovu. 
„Tuto první povolenku obdrží zdarma. 
Dětské závody jsou rovněž pojaty jako 
náborová akce pro další mladé rybá-
ře,“ doplnil Horsák.

Název spolku: Moravský rybářský svaz,
 Místní organizace Staré Město

Rok založení: 1914

Počet členů: 570

Adresa sídla: Na Širůchu, Staré Město, 68603

Webová stránka: www.mostaremesto.webnode.cz

Tel. číslo: 736 761 058

Jméno kontaktní osoby:   Jiří Horsák, předseda
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V mateřské škole Komenského se stala tradicí akce „Loučení 
se školáky“. Děti odcházející po prázdninách, do mateřské ško-
ly si přinesou své nové aktovky, a pak se jdou s nimi pochlubit 
do ostatních tříd mateřské školy a půjčí ji svým mladším spolu-
žákům. K loučení patří také pasování na školáky paní ředitel-
kou a předávání knížky zástupcem MěÚ. Tentokrát to byl pan 
místostarosta Zábranský. Tentokrát mělo loučení i sladkou teč-
ku v podobě dortu od maminky Matěje a Petra Navrátilových.

Text: Věra Hanslianová 
Foto: Aleš Korvas

Dne 22.června celá mateřská škola Ko-
menského vyjela autobusem do přístavu 
v  Huštěnovicích. Zde jsme nasedli na loď 
a projeli jsme se po řece Moravě. Všem se 
nám výlet velmi líbil. 

Text: Věra Hansliánová
Foto: MŠ

LOUČENÍ ŠKOLÁKŮ S MATEŘSKOU ŠKOLOU

VÝLET LODÍ
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Poslušně hlásím, že dne 1. 6. 2016, se „pančelka“ Soňa Pato-
čková dopustila prohřešku nejvyššího stupně a to tím, že nás, 
vzorné studenty, nemilosrdně ukradla z vyučování a naplá-
novala nám inovativní program trochu jiného rázu, inu vstříc 
novému poznání do Domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním (DOZP) v našem domovském Starém Městě. Každopádně, 
přátelé, kecám, lžu a vymýšlím si. Ba právě naopak jsme zase 
jednou naložili se dnem do očí bijíc až tak epochálně, že se naše 
dobré duše z Ústavu skoro vznášely v růžových oblacích skvost-
ných pocitů. Ovšem nyní je čas na klasickou infantilní otázku: 
„A proč?“

Náplní dne nebylo nic jednoduššího, než vykouzlit pár lidem 
úsměv na tváři. Do DOZP  jsme si to trochu našponovaně ma-
šírovali s vymyšlenou řadou aktivit pro zdejší rezidenty, kteří 
trpí různými nepříjemnými kombinacemi fyzického a hlavně 
duševního postižení. Jenže netřeba je litovat, velký poradce 
káže postavit s nimi kupříkladu škvoří domečky, luxusní hotel 
pro bohatý hmyz nebo třeba dle libosti paletku složenou z li-
bovolných květů. Chvíli jsme si také hráli na všeznalé babky 
bylinářky a z naší nové monumentální bylinkové spirály jsme 
nenápadně ukradli pár kousků a dali těm odvážnějším ovonět 
i ochutnat. Zkuste dané činnosti nabídnout jiným „normálním“ 
lidem a uvidíte, jak vás neomaleně nacpou do titěrného hotelu 
namísto hmyzu. V onom DOZP z toho měli,na rozdílod nich, 
snad nikdy nekončící radost.

Občas jsem se trochu strachovala, odhaleno. Jedna z místních 
srdečných klientek, pro vysvětlení, měla nikdy nekončící hlad 
a hrdě bojovala o mou svačinu. A faktem, že jsem se jim smála, 
se nestydím vyjít na světlo. Bod zlomu je však to, že úsměvné 
mi nepřišlo nic jiného než realita, kdy se radují z nových lidí, co 
se nabídli s nimi trávit špetku čas. Také mě rozesmál pán, co při 
focení společného fota snad minutu v kuse vášnivě křičel „sýr“‘. 

JAK SEMINÁŘ DĚJEPISU JEDNOHO DOPOLEDNE 
ZMĚNIL SVŮJ PLÁŠŤ

NAŠI STUDENTI VYKOUZLILI ÚSMĚV
NA TVÁŘI KLIENTŮ DOZP

Radostí pro mě byla i slečna s plyšovým méďou Toníkem, která 
se s námi chtěla neustále fotit a tu a tam si hrála na modelku. 
Všichni nám vyšli vstříc a nikdo po nás neházel vozíčky a po-
dobné věci. Za celé dopoledne se neprojevila ani známka násilí, 
snad jen útok travin, které nelítostně napadly mou neohraba-
nou alergii. Pardon.

Na závěr děkujeme vřele za nový mírumilovný pohled 
na svět zpřístupněný pomocí necelých dvou hodin mimo areál 
školy v příjemném altánku v příjemně jiném světě. A taky pěk-
ně děkuji, že mám teď hlubokou depresi z toho, že mnozí z nich 
umí nádherně vyšívat a kreslit, což je nadání, které mi nikdy 
neproudilo v žilách.

Text: Karolína Tomečková, 3.G
Foto: Mgr. Soňa Patočková

Plánovali jsme seznámit klienty, ale i zaměstnance DOZP, 
s různými druhy bylinek, chtěli jsme společně vytvořit domeč-
ky pro škvory, dokončit hmyzí hotel a vyrobit přírodní paletku 
plnou barev.

Akce byla naplánována tak, aby se jí účastnili v roli „lekto-
rů“ studenti naší školy. Myslela jsem si, že najít skupinu stu-
dentů, které nebude proti mysli jít na 2 hodiny za klienty DOZP 
a zprostředkovat jim informace o bylinkách, spolu vytvořit do-
mečky, komunikovat s klienty, bude těžké. Jsem ráda, že jsem se 
zmýlila. Hned první oslovená skupina seminaristů z dějepisu ze 
3.G a 3.H s nápadem souhlasila. A to i přesto, že přesně nevědě-
li, do čeho jdou.

Po menších přípravách jsme osudovou středu zamířili za kli-
enty DOZP. Na pracovní stůl jsme si rozložili naše proprie-
ty a čekali na klienty, kteří přicházeli sami nebo v doprovodu 
pracovníků DOZP. Brzy se kolem nás vytvořila poměrně velká 
skupina a akce mohla začít. Po malém úvodu se mezi klienty 
a pracovníky vmísili seminaristé, kteří s bylinkami v ruce vy-

světlovali jejich léčivé účinky a chuť. Mnohé bylinky také klienti 
ochutnali. A nejen klienti. Jak akce pokračovala, tak se do jejího 
průběhu zapojovali také pracovníci, kteří se studentů ptali ne-
jen na účinky bylinek. Největší úspěch mezi všemi zaznamenala 
sladká stévie a máta peprná. Další aktivitou byla tvorba přírod-
ní paletky, kdy naši studenti pomáhali klientům lepit různě ba-
revné květy a části rostlin na paletku. Bylo vidět, že tato aktivita 
baví jak klienty, tak studenty. A podobné to bylo i se stavbou 
škvořích domečků a hmyzího hotelu. Vyrobené škvoří domeč-
ky jsme pak zavěšovali na stromy v zahradě DOZP, kde budou 
sloužit jako ochrana proti mšicím.

V průběhu celé akce bylo krásné pozorovat studenty jak, 
po počátečních rozpacích, vkládají do akce své srdce, jak ko-
munikují s klienty, smějí se s nimi, pomáhají jim, fotografují se 
s nimi a mají stále větší úsměv na tváři. Po dvou hodinách jsme 
odcházeli s neskutečně dobrým pocitem u srdce a s velkým 
úsměvem na tváři.

Text: Mgr. Soňa Patočková
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POZVÁNKA NA KONCERT

Jiří Pavlica a Hradišťan

Bohemiachor Praha

NECHŤ PROMLOUVÁ SRDCE

Kdy: 13. 8. 2016 v 19,30 h.

Kde: v kostele Sv. Ducha na Starém Městě

Smíšený pěvecký sbor Bohemiachor navázal spolupráci 
s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou a řádem milosrdných bratří, ze 
které vzešel hudební projekt Nechť promlouvá srdce. Ke slyšení 
bude jednak současný duchovní repertoár Bohemiachoru (včet-
ně pravoslavných zpěvů a mimořádné skladby Messages autorů 
R. Treece a B. McFerrina), jednak výběr hradišťanského reper-
toáru.

Opravdovou perlou projektu bude skladba, kterou Jiří Pavli-
ca napsal speciálně k této příležitosti –osou projektu  je Tělo – 
Duše – Světlo, jež vychází z myšlenek sv. Jana od Boha, zaklada-
tele řádu Milosrdných bratří.

Na koncertě vystoupí samotný Bohemiachor, ale dočkáte se 
řady skladeb z repertoáru Hradišťanu a v předpremiéře bude 
uvedena i zmíněná novinka z pera Jiřího Pavlici.

Vstupenky na tento ojedinělý koncert zakoupíte na místě 
před koncertem.

PORCIUNKULE V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

Co to je? Je to lidový název pouti, která se každoročně koná 
v klášterním kostele františkánů a rozumějme názvu jako „ po-
díl v podílku na kapli P. Marie Nanebevzaté, které město Assisi 
dalo řeholníkům na svých pozemcích“ už v dávných dobách. 
Tato pouť má výsadu, že při ní lze získat plnomocné odpuštění 
vin, a proto je stále navštěvována zástupy poutníků.

Pouť Porciunkule ve františkánském  kostele Zvěstování 
P. Marie se koná vždy 2. srpna, hlavní mše svatá je v 10 hodin 
a slouží ji Otec biskup Josef Hrdlička. 

15. srpen je největší mariánský svátek – Slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie. Vyjadřuje, že matka Ježíše Krista Maria už 
dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“, to je jako in-
dividuální osoba.

Toto vyznává církev římsko i řecko-katolická, pravoslavná 
i anglikánská tradice. Nejvýznamnější ze starobylých marián-
ských poutních míst jsou to např. baziliky na Velehradě, na sv. 
Hostýně, ve Staré Boleslavi, na Svaté Hoře u Příbrami, nebo 
chrámy v Uherském Brodě i Strážnici. Nanebevzetí Panny Ma-
rie je oslavováno v nejskvělejších dílech světoznámých umělců 
od byzantských ikon počínaje. My můžeme navštívit nejbližší 
baziliku na Velehradě - která je zasvěcena P. Marii Nanebevzaté, 
jak o tom svědčí oltářní obraz, a sv. bratrům Cyrilu a Metodějo-
vi - v pondělí 15. srpna v 10 hodin při mši svaté, kterou tu bude 
sloužit Otec arcibiskup Jan Graubner.

DOŽÍNKY
Dožínková mše sv. na poděkování za letošní úrodu se bude 

konat v kostele sv. Ducha v neděli 28.8.2016 v 10 hodin. Kdo 
může, z úcty k práci našich předků, kteří tuto půdu staletí obdě-
lávali, přijde v jejich barvitém kroji. I když dřiny lidí dnes ubylo 
a pole je obděláváno mechanizací, stále trvá, že všechno živoby-
tí můžeme brát jen z půdy a za příznivého počasí. Přijďme proto 
poděkovat za úrodný rok, za zdravý a pokojný život bez hladu 
pro nás a naše děti.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU

Nejen děti rostou jako z vody, ale i příjemné prázdniny ute-
čou jako voda.  V neděli 4.9. jsou zváni učitelé, vychovatelé 
a žáci i studenti, aby nový školní rok zahájili mší sv. s prosbou 
o dary Ducha svatého. Mimořádně se mše svatá bude konat 
ve 14 hodin v kostele Sv. Ducha a po mši svaté bude pro děti 
připraveno Odpoledne plné her na prostranství u kostela.

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Žáci i rodiče nezapomenou si vyzvednout a odevzdat při-

hlášku do náboženské výchovy (od 1. do 9. třídy ZŠ), přihláška 
je k dispozici v kostele nebo na webu farnosti.

-SV-

PROGRAM SKC
 SRPEN A ZÁŘÍ

5. – 13. srpna
FIDE OPEN
14. ročník mezinárodního šachového turnaje

19. - 21. srpna
QUIETUS DAY
Lanpárty

20. srpna
PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM
pořádá společnost přátel historie Morrigan
náměstí Velké Moravy, začátek 14.00 hod.

11. září
VELKOMORAVSKÝ KONCERT
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Alfred Strejček,
Dei Gratia, ZUŠ St. Město a Uh. Hradiště
náměstí Velké Moravy

29. září – 2. října
MICHALSKÉ SLAVNOSTI A HODY S PRÁVEM
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu
v IC na náměstí Velké Moravy od 20. září
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY SVČ Klubko

Zdá se to jako včera, kdy vedoucí 
koncem září vítali staré známé i nové 
členy v kroužcích a plánovali, co 
všechno je naučí.

Devět měsíců je za námi a Středis-
ko volného času Klubko se s činností 
kroužků v letošním školním roce roz-
loučilo závěrečnou Galerií. Jak jinak 
než přehlídkou toho, co se děti, žáci, 
studenti, ale i dospělí naučili. 

Diváci mohli zhlédnout vystoupení 
téměř sta dětí při šestnácti vystoupe-
ních. Prohlédnout si výstavku kera-
mického kroužku, házedla leteckých 
modelářů, výrobky a výkresy Kresle-
níčka, módních návrhářek či výtvar-
nic z Tvořivých dílen a kroužku Vý-
tvarného komiksu. 

V úvodním slovu diváky přivítal a pozdravil i pan 
místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Během Galerie 

Žabka – centrum ekologické výcho-
vy, které je od roku 1994 odloučeným 
pracovištěm Střediska volného času 
Klubko Staré Město letos získalo cenu 
Ministerstva životního prostředí ČR. 
Cenu za příkladnou výchovně-vzdělá-
vací činnost s mládeží v oblasti ochra-
ny a tvorby životního prostředí předal 
pan Ing. Vladimír František Mana, 
náměstek MŽP, na galavečeru 41. me-
zinárodního ekologického festivalu 
Týká se to také tebe v Uh. Hradišti.

Bc. Petra Handlová, 
zastupující ředitelka SVČ Klubko

GALERIE SVČ KLUBKO 2016 

CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

byla oceněna děvčata, která se účastnila a reprezentovala 
Klubko na různých soutěžích. Na závěr proběhlo podě-
kování všem pracovníkům, kteří se svou činností podílejí 
na hladkém provozu organizace.

V rámci akce proběhlo i rozloučení 
se zastupující paní ředitelkou Bc. Pet-
rou Handlovou, která odchází na ma-
teřskou dovolenou, a přivítání vra-
cející se paní ředitelky Mgr. Moniky 
Havláskové. 

Všem zaměstnancům, přátelům, dě-
tem, žákům, studentům, ale i rodičům 
moc děkujeme za obětavou spolupráci 
a těšíme se o prázdninách na táborech 
a v září opět na kroužcích.

Bc. Petra Handlová, 
zastupující ředitelka SVČ Klubko
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Taneční zábava, Staré Město,
Na mlýně

hraje Gong a Trilobit 
30.7.2016 od 20:00 hodin

Pátek 12. 8.
Restaurace Na Rudém

hrají BÁLEŠÁCI

Chtěli bychom poděkovat všem spo-
lužákům Haničky Cilečkové za milou 
vzpomínku u příležitosti 30letého vý-
ročí ukončení ZŠ ve Starém Městě.

Rodiče a sestra Dagmar s rodinou

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY
Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030

Rozmarné léto na Rybníčku
Sport areál Rybníček Staré Město

Sobota 6.8.2016 od 19:00 hodin
Rozmarné léto na rybníčku
Příjemně a vesele strávený večer za doprovodu ka-
pely Lončáci z Modré. Lončáci hrají nejen country, 
ale i folk přímo od srdce

Sobota 13.8.2016 od 19:00 hodin
Kalíšek
Populární kapela hrající country, folk, lidovky,  
60. a 70. Léta …
Příjemný letní večer plný pohody, hudby, dobrého 
španělského jídla a pití

Pátek 26.8.2016 od 19:30 hodin
Rychlé šípy
Slovácké divadlo
Nejúspěšnější inscenace Slováckého divadlo. 

Sobota 27.8.2016 od 18:00 hodin
CM Dolina
Cimbálová muzika s dlouholetou tradicí (od roku 
1956) se těší velké oblibě.
Předprodej vstupenek v Burger restauraci Rybní-
ček, tel.: 739 342 608, www.sportparkrybnicek.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 15. srpna 2016. 
Příští noviny vyjdou 26. srpna 2016.
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