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Návštěvou Městského úřadu ve Starém 
Městě vyvrcholil pro žáky třetích tříd pro-
jekt základní školy s názvem Naše město, 

I na sklonku roku jsou investice a opra-
vy ulic ve Starém Městě v plném proudu. 
Opravy v podobě kompletní rekonstrukce 
se dočkala i ulice Salašská. Její již dlouho 
neuspokojivý stav si vynutil kompletní 
renovaci. Kromě položení asfaltobetono-
vého povrchu a zpevnění podkladu bude 
vybudován také chodník a nové veřejné 
osvětlení. 

Celková délka stavebních úprav do-
sahuje 230 metrů, přičemž silnice bude 
široká 5-5,5 metru. Součástí budou i zpo-
malovací prahy. Novinkou bude chodník, 
který na této ulici dosud scházel. Povede 
podél řady domů a jeho šířka bude 1,5 me-
tru. Na konci ulice bude přímo navazovat 

TŘEŤÁCI NAVŠTÍVILI MĚSTSKÝ ÚŘAD
VE STARÉM MĚSTĚ

REKONSTRUKCE ULICE SALAŠSKÁ

který mají žáci v rámci předmětu Prvou-
ky. Díky tomuto projektu poznávají svá 
bydliště, jeho důležitá místa a významné 

na chodník z ulice Sportovní. 
Kromě povrchu ulice a chodníku bude 

součástí opravy také nové veřejné světle-
ní. „Z důvodu nového veřejného osvětle-
ní bude položeno nové kabelové vedení 
v délce více než pět set metrů a osazeno 
jedenáct nových ocelových bezpaticových 
stožárů výšky sedm metrů s výložníky 
včetně nových LED svítidel. Stavba veřej-
ného osvětlení je členěna na dvě samo-
statné části. Ta první začíná od křižovat-
ky s ulicí Sportovní a v Zahradě a končí 
za odbočením ke sportovnímu areálu 
Širůch. Délka této části dosahuje dvě stě 
osmdesát metrů a bude obsahovat sedm 
kusů svítidel.  Další část začíná za odboče-

památky. Městským úřadem je provedl 
místostarosta Martin Zábranský, který po-
stupně žáky tří tříd seznámil nejen s funk-
cí radnice, ale i jejích jednotlivých částí, 
odborů, zastupitelstva nebo Rady města. 

Prohlídka byla zakončena návště-
vou služebny Městské policie, kde si děti 
mohly sáhnout na pouta, pistoli a další 
policejní pomůcky. Zajímavý byl pro děti 
také monitorovací systém různých částí 
Starého Města nebo prohlídka služebního 
automobilu Městské policie. „Všechny děti 
byly moc šikovné, překvapilo mě, že všich-
ni znali jméno pana starosty. Věřím, že se 
jim návštěva radnice líbila a už se těšíme 
na další rok,“ řekl místostarosta Martin 
Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

ním ke sportovnímu areálu Širůch a končí 
napojením na stávající rozvod veřejného 
osvětlení u koupaliště. Délka této etapy je 
230 m a tvoří ji čtyři nové lampy,“ řekl sta-
rosta Josef Bazala.

Projekt stavby chodníku a rekonstrukce 
místní komunikace pochází ze staroměst-
ské projekční kanceláře EKOLA – Pavliš 
s. r. o., Staré Město. Návrh veřejného 
osvětlení zpracoval Ing. Jan Stindl rovněž 
ze Starého Města.

Slavnostního otevření by se měla ulice 
dočkat na začátku prosince a prostředky 
na tuto investiční akci se vyšplhají na čtyři 
miliony korun.

Text: Aleš Korvas
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Poděkování za velmi kvalitní rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou ve Starém městěna ulici Velehradská
Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji poděkovali Městskému úřadu ve Starém Městě za krásnou a kvalitní úpravu bydlení 

pro staroměstské seniory.
Za všechy obyvatele domu s velkým díky Antonín Slavík
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Rozhovor STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Krajské volby jsou za námi. Ve Zlín-
ském kraji zvítězila poměrně s přehledem 
KDU-ČSL. Koalice pro vládnutí v zastupi-
telstvu je již vytvořena a koaliční smlou-
va mezi vítěznou stranou, ANO, Starosty 
a nezávislými a ODS je podepsána. Zlín-
ské zastupitelstvo má již za sebou také 
ustavující schůzi. Nejvýše postaveným 
na kandidátních listinách v krajských 
volbách byl za Staré Město starosta, Josef 
Bazala, který zastával na kandidátní listi-
ně vítězné strany třetí místo. Zeptali jsme 
se ho proto na jeho další plány, působení 
na kraji a také na jeho další působení či 
nepůsobení na nejvyšším postu na staro-
městské radnici.

1. Pane starosto, předně gratulujeme 
k volebnímu výsledku. Spousta občanů 
je teď jistě zvědavá, jaké budou vaše dal-
ší kroky a předně zda zůstanete působit 
na radnici ve Starém Městě, nebo zda se 
budete stěhovat do Zlína na kraj.

Vzhledem k tomu, že krajská rada je 
již sestavena, je zřejmé, že zůstávám na-
dále ve Starém Městě. Stal jsem se místo-
předsedou klubu zastupitelů za KDU-ČSL 
a budu pracovat jako předseda ve Výboru 
pro strategický rozvoj a investice i jako za-
stupitel Zlínského kraje.

2. Vzhledem k tomu, že vaše stra-
na získala nejvíce mandátů, konkrétně 
12 a vaše místo na kandidátce bylo po-
měrně vysoké, jak moc bylo složité do-

ROZHOVOR SE STAROSTOU JOSEFEM BAZALOU

mluvit se ve vlastních řadách na tom, aby 
jste mohl zůstat ve vedení Starého Města  
a nemusel jste se stěhovat do Zlína?

Nebyl jsem ve vyjednávacím týmu, tak 
nemůžu detailně popsat složitost jednání 
a způsob personálního obsazení. Na dru-
hou stranu všechny politické strany uzna-
ly výsledky voleb a úspěch Jiřího Čunka. 
Vím jen, že o funkci v krajské radě usilo-
val Mgr. Miroslav Kašný, Ing. Pavel Botek 
a Michaela Blahová.   

3. Jaký byl hlavní důvod, že jste chtěl 
zůstat ve Starém Městě a nechtěl jste ode-
jít za funkcí na krajském úřadu? Práce 
na krajském úřadu je z kariérního hledis-
ka asi významnější.

Vyjádřil jsem se k tomu již v minulém 
čísle, že je mně bližší práce na radnici. Je 
polovina volebního období a město spou-
ští spoustu investic, na jejichž přípravě 
jsem se podílel. Tyto akce jsou pro Staré 
Město významné a jsou i finančně velmi 
náročné. Jen vzpomenu: výstavbu nové 
budovy ZUŠ, rekonstrukci zdravotního 
střediska, rekonstrukci Svatovítské ulice, 
přípravu stavebních pozemků pro rodin-
né domy v areálu školního hospodářství 
a mnohé další. Intenzivně pracujeme 
na žádosti o dotace na modernizaci zá-
kladních škol, modernizaci učeben a roz-
voji mimoškolních aktivit atd. Jsou to 
všechno dlouhodobé záměry a rád bych je 
dotáhnul do konce. Zkrátka, nechci utíkat 

od rozdělané práce. Podle výsledků voleb 
mně zatím spoluobčané důvěřují, podpo-
rují a vím, že kdybych kumuloval funkce, 
tak musím něco ošidit.

4. V krajském zastupitelstvu jste pů-
sobil již v minulém volebním období, 
kde jste byl členem výboru pro dopravu. 
Dá se tedy očekávat, že o problematice 
dopravy ve Zlínském kraji již něco víte 
a se stavem dopravy jste již víceméně se-
známen. Budete zastávat nějakou funkci 
v dopravním výboru i do budoucna?

Chtěl jsem pracovat ve Výboru pro do-
pravu, v kterém jsem byl osm let. Vzhle-
dem k tomu, že KDU-ČSL získala radní-
ho pro dopravu, nezbylo pro nás již místo 
na post předsedy. Na předsednictví jsem 
dostal nabídku do Výboru finančního 
nebo Výboru pro strategický rozvoj a in-
vestice. Věřím, že to pro mne bude nová 
zkušenost, která mně přinese nové infor-
mace a rozhled. Ještě k dopravě bych rád 
zmínil a připomenul, že v roce 2009 jsme 
na radnici ve Starém Městě podepisovali 
se starosty a s hejtmanem Haškem a Mišá-
kem „Deklaraci samospráv“ za urychlení 
výstavby dálnice (D55), která má spojit 
Slovácko s okolním světem.

5. Vaše strana získala ve volbách po-
měrně drtivou převahu před dalšími 
stranami, nicméně na jednobarevnou 
vládu na kraji to nestačilo. Jak těžká byla 
povolební vyjednávání s nyní již koalič-
ními partnery?

Myslím, že jako vítězové voleb jsme se 
zhostili vyjednávání velmi demokraticky, 
vždyť vedení kraje je složeno podle voleb-
ních výsledků. Byl jsem předsedou volební 
komise a celá ustavující schůze probíhala 
v přívětivé atmosféře. Samozřejmě, všich-
ni nemůžou být spokojeni, ale široká koa-
lice uspokojuje více politických stran. Nej-
důležitějším momentem bylo rozhodnutí 
KDU-ČSL, že vítěz voleb netrvá na vět-
šinovém zastoupení v radě kraje. Tím se, 
dle mého názoru, otevřela cesta k úspěšné 
dohodě o složení vedení Zlínského kraje. 
Velmi bych si přál, aby vedení Zlínského 
kraje bylo úspěšné.

Text a foto: Aleš Korvas



Společný lov na bažanty a kachny po-
řádali v sobotu 12. listopadu myslivci 
z Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém 
Městě. Po zahájení lovu, kdy předseda 
spolku Miroslav Horký seznámil přítomné 
nimrody s pravidly a hlavně bezpečností 
při honu, rozdělila se skupina na dvě čás-
ti. Jedna dostala za úkol projít část honitby 
Louky. Druhá polovina prošla oblast mezi 
Baťovým kanálem a řekou Moravou. Ne-
opomněli přitom ani remízky, kde hledali 
ukryté bažanty, konkrétně kohouty. Bažantí 
slepice totiž lovit nesmí. Během honu, při 

němž myslivci nachodili přibližně deset 
kilometrů, se podařilo ulovit téměř dvě de-
sítky bažantů a dvě kachny. „Honu nepřá-
lo počasí. Silný vítr, který v sobotu foukal, 
přiměl bažanty k tomu, aby zůstali schováni 
v travní krytině. Minimálně polovinu jsme 
jich proto přešli,“ odhaduje hospodář Mys-
liveckého sdružení Lípa Staré Město Pavel 
Pluhař. I když měli v každé skupině několik 
psů, kteří s vyhledáváním hodně pomáhali, 
počasí hrálo letos ve prospěch zvěře. 

Text a foto: Aleš Korvas
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STAROMĚSTŠTÍ MYSLIVCI POŘÁDALI
PRVNÍ LETOŠNÍ HON

POLOŽENÍ VĚNCŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI  ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Položením věnců k pomníkům legioná-

řů a obětem 1. světové války si připomněly 
desítky občanů Starého Města devadesáté 
osmé výročí založení republiky. Na akci, 
které se každým rokem zúčastňuje víc 
a víc lidí, připomněl starosta Josef Bazala 
ve svém projevu počátky vzniku naší země.

 K pomníku legionářů, který stojí u prv-
ního stupně základní školy, ještě před proje-
vem položili věnce a kytice kromě starosty 
a místostarosty také radní, vedoucí před-
stavitelé Sokola a Orla a v neposlední řadě 
zástupci staroměstského skautingu, jejichž 
členové drželi u pomníku čestnou stráž. 
Od pomníků legionářů se celá skupina 

přesunula k památníku obětem 1. světové 
války který je u hlavní cesty před vchodem 
na hřbitov. Po pietním aktu se nakonec pře-
sunuli všichni do prostor Jezuitského skle-
pa, kde bylo připraveno malé pohoštění.

„Velmi příjemně mě překvapilo, kolik 
lidí se sešlo, aby mohli vzpomenout na ty, 
kteří se na tvorbě našeho státu podíleli. 
Z minulých let jsme byli zvyklí, že se sešlo 
deset patnáct lidí a k druhému památní-
ku už jich stejně přišla polovina. Letos ale 
vydržela celá skupina až do konce, to mě 
opravdu těší,“ uvedl starosta Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas



např. předjetí Mastra či lišky, nedovolené sesednutí z koně či ne-
zvládnutí svého koně. 

Přestože byl tento ročník pouze zkušebním, překonal všechna 
očekávání pořadatelů. 

Už nyní organizátoři plánují pokračovat v založené tradici 
a uspořádat již oficiální 1. ročník Hubertovy jízdy ve Staré Městě, 
kdy se budou jezdci moci těšit jak na překážky během jízdy, závě-
rečný hon na lišku tzv. Halali, tak na další tradiční činnosti, které 
se váží k Hubertově jízdě.

Text: Klára Sukupová
Foto: Viktor Dvořák
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Hubertova jízda STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V sobotu 5. listopadu se po dlouhých letech jezdci a milovníci 
koní ze Starého Města a okolí opět dočkali Hubertovy jízdy pořá-
dané přímo ve Starém Městě. 

Tuto novou staroměstskou tradici zorganizovaly stáje Michala 
Slováčka, Františka Juřičky a Josefa Holuba. Ti letos Hubertovu 
jízdu pojali jako Nultý ročník, aby se zjistilo, zda bude o tento 
svátek všech milovníků koní zájem. Zájem o tuto tradici se po-
tvrdil.

Slavnostního nástupu, který se konal v 10 hodin před stájí Mi-
chala Slováčka, se zúčastnilo 22 velkých koní, jeden pony a jedno 
spřežení chladnokrevných koní. Při jízdě se k houfu přidali ještě 
další 4 jezdci, celkem se tedy zúčastnilo 27 koní. 

Při zahajovacím proslovu k jezdcům promluvil Master Michal 
Slováček. Ten jezdcům připomenul pravidla Hubertovy jízdy, ze-
jména co pří jízdě dovoleno mají a co již ne. Liška Martin Řimák 
všem poděkoval za účast a nechybělo ani pár slov od pana staros-
ty Josefa Bazaly. Proběhlo také stužkování zúčastněných jezdců.

Po slavnostním zahájení se houf koní i s povozem, v čele s liš-
kou a Mastrem, vydal přes Jalubí a Traplice do stáje pana Josefa 
Holuba v Jankovicích, kde si koně odpočinuli a jezdci se posilnili 
občerstvením připraveným týmem pana Holuba. Pro zpáteční 
cestu do Starého Města byla pro pestrost zvolena jiná trasa ve-
doucí přes polní cesty nad Jalubím. 

Při tomto Nultém ročníku bylo zvoleno klidné tempo bez pře-
kážek a bez závěrečného honu na lišku. 

Všichni zúcastnění dokončili Hubertovu jízdu ve zdraví.
Večer proběhl ve staroměstské Pivnici pod hotelem Synot 

tradiční soud s následnou zábavou. Při soudu byli odsouzeni  
ti jezdci, kteří porušili pravidla honu. Běžnými prohřešky jsou 

NULTÝ ROČNÍK HUBERTOVY JÍZDY SE VYDAŘIL 
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U S N E S E N Í
z 40. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 05.10.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 m2, kte-
rý se nachází v lokalitě ulice Huštěnovská – 
zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem zemědělského 
obhospodařování.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 82/17 
ostat. plocha o výměře 42 m2, který se na-
chází před pozemkem p. č. 7286 ostat. plo-
cha v lokalitě ulice U Sklépka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Romanu Smejkalovi, bytem Uherské 
Hradiště, Otakarova 81, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné 
ve výši 54 Kč/m2/rok + příslušná inflace 
a příslušná sazba DPH. Nájemní vztah na-
bývá účinnosti ke dni nabytí právní moci 
stavebního povolení.

1.5 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 257 33 591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Mojmírova, Pavliš, příp. NN“, umís-
tění distribuční soustavy – střešník, kabel 
NN na pozemku p. č. 2424/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.6 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 257 33 591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Čoupek, úpr. DS“, umístění ve-
dení NN (vedení NN – 26 m, sloup NN – 
1 ks) na pozemku p. č. 240/360 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.8 - ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
30.12.2014 panu Pavlu Sukovitému, Staré 
Město, Sées 1978, IČ 44020767, dohodou 
k 31.10.2016.

- záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře cca 100 m2, v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště.

2.1 studii akce „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
– zřízení učeben“ a uložila odboru investic 
zajistit vypracování projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení a připravit žádost 
o dotaci z Integrovaného regionálního ope-
račního programu v rámci 47. výzvy – Infra-
struktura základních škol (SVL).

2.2 projektovou dokumentaci akce Areál 
pohybových aktivit - Staré Město.

2.3 projektovou dokumentaci na akci 
Výměna umělého povrchu hřiště v areálu 
„Rybníček“ ve Starém Městě. 

2.4 projektovou dokumentaci akce Spole-
čensko - kulturní centrum Staré Město – sta-
vební úpravy.

2.5 výsledek výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
„Demolice RD č. p. 1270“. Vybraný ucha-
zeč RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ: 25598643 s nabídkovou 
cenou 412.720 Kč bez DPH, 499.391 Kč vč. 
DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „Demolice RD č. p. 1270“ s uchazečem 
RYBÁRIK, s. r. o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ: 25598643 v souladu s 
 návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace. 

5.1 Plán inventur na rok 2016.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 6065/22 ostatní plocha o výměře 
41 m2 v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnos-
ti AUTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ, spol. 
s r.o., Staré Město, Huštěnovská 2003, IČ 
00549011, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku.

III. nedoporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 
2.000 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Jitce Blahové, bytem Uherské Hradiš-
tě, Otakarova 83, za účelem zemědělského 
obhospodařování.

IV. souhlasí

5.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 

2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím pe-
něžního daru ve výši 8.000,- Kč pro příspěv-
kovou organizaci Křesťanská mateřská škola, 
Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559, 
od občana Starého Města, jenž si nepřeje být 
zveřejněn. Dar je určen na podporu hlavní 
činnosti mateřské školy.

5.3 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím pe-
něžních darů v celkové výši 25.000 Kč pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 
75022567, od Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, 
Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
26218330, za účelem nákupu sportovních 
pomůcek, hudebních nástrojů a krojových 
košil.

5.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím pe-
něžního daru ve výši 12.500 Kč pro příspěv-
kovou organizaci Mateřská škola, Rastislavo-
va 1800, 686 03 Staré Město, IČ: 75022541, 
od Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26218330, 
na projekt „Hurá na zahradu“. Dar je určen 
na pořízení pomůcek pro pohybové hry 
na zahradě a zakoupení hraček do písku.

V. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 3353/3 zahrada o výměře 864 
m2, který se nachází v lokalitě ulice Huš-
těnovská – zahrady ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem ze-
mědělského obhospodařování, na úředních 
deskách. 
T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
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2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Mojmírova, Pavliš, příp. 
NN“, umístění distribuční soustavy – střeš-
ník, kabel NN na pozemku p. č. 2424/1 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ: 257 33 591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Čoupek, úpr. DS“, umístě-
ní vedení NN (vedení NN – 26 m, sloup NN 

– 1 ks) na pozemku p. č. 240/360 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.7 zpracovat projektovou dokumentaci 
akce “Veřejně přístupné sportoviště a dětské 
hřiště Staré Město ul. Michalská“ na alterna-
tivu B, ale bez vedlejšího malého dětského 
hřiště.
T: do konce listopadu 2016

1.8 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipu-
lační plocha o výměře cca 100 m2, v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

2. Odboru investic

2.1 zajistit vypracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení a připravit 
žádost o dotaci z Integrovaného regionální-
ho operačního programu v rámci 47. výzvy 
– Infrastruktura základních škol (SVL). 
T: 15.12.2016

2.2 připravit studii na outdoorové hřiště 
a možnost rozšíření kapacity parkovacích 
míst u tělocvičny ZŠ Komenského 1720.
 T: do konce prosince 2016

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 41. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 26.10.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.2 pronájem pozemku p. č. 3353/3 zahrada 
o výměře 864 m2, který se nachází v lokalitě 
ulice Huštěnovská – zahrady ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Jarosla-
vu Šebkovi, bytem Staré Město, Huštěnovská 
1505, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy 
v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, 
za účelem zemědělského obhospodařování. 

1.3 pronájem části pozemku p. č. 240/467 
ostat. plocha/manipulační plocha o výměře cca 
100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Aloisi 
Hučíkovi, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ 
62164309, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 54 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, za účelem parko-
vání vozidel.

1.4 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
26.11.2008 – pronájem části pozemku 
p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 2.000 m2 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jitce Bla-
hové, bytem Uherské Hradiště, Otakarova 83, 
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, z dů-
vodu dlouhodobého neudržování pozemku, 
nepovolené výstavby rekreačního objektu 
a odstavení dvou autovraků.
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet od první-
ho dne měsíce následujícího po doručení této 
výpovědi (ode dne 01.12.2016), výpovědní 
lhůta skončí dnem 01.03.2017. 

záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 2.000 m2 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem ze-
mědělského obhospodařování. 

1.5 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6055/57 ostat. plocha/jiná plo-
cha o výměře cca 26 m2, v lokalitě ulice Úpr-
kova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové 
trafostanice v rámci stavby „St. Město, Alšova, 
TRADIX, VN+TS+NN“.

1.6 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/71 orná půda o výměře cca 
41 m2, v lokalitě ulice Východní – průmyslová 
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem výstavby nové kioskové 
trafostanice v rámci stavby „Staré Město, Vý-
chodní, HARDMAN VN+TS+NN“.

1.7 záměr na převod majetku – prodej částí po-
zemků p. č. 6068/124 orná půda, p. č. 6288/25 
ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/102 
ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č. 6068/47 
orná půda a pozemku p. č. 6288/26 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace o celkové výměře cca 
1.100 m2, v lokalitě ulice Východní – obchodní 
zóna ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rozšíření plánovaného 
parkoviště v rámci stavby „Obchodní centrum, 
ul. Východní“. 

1.8 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti Estis company s. r. o., Brno, 
Lidická 700/19, IČ 03104192, na právo umís-
tění přípojky splaškové kanalizace, vodovodní 
přípojky, plynovodní přípojky, telefonní pří-
pojky a přípojky dešťové kanalizace na pozem-
cích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok přírodní, 
p. č. 6068/72 orná půda, p č. 6068/153 orná 
půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace, p. č. 6064/38 orná půda, p. č. 6064/37 
ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.6064/49 
orná půda, p. č. 3678/3 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná 
plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby 

„Obchodní centrum, ul. Východní“. 

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
280 85 400, zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Alšova, 
TRADIX, VN+TS+NN (kabel NN 265 m) 
na pozemcích p. č. 6056/9, 6055/57 a 6056/22 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

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: 280 85 400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Východ-
ní, HARDMAN, VN+TS+NN (kabel NN, ka-
bel VN) na pozemcích p. č. 6064/32, 6064/71 
a 6064/224 ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.11 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: 
280 85 400, zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Mojmí-
rova, Pavliš, příp. NN“, umístění distribuční 
soustavy – střešník, kabel NN na pozemku 
p. č. 2424/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění střešníku, kabelu NN. 
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Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 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 a rok. 

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: 
280 85 400, zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Čou-
pek, úpr. DS“, umístění vedení NN (vedení 
NN – 26 m, sloup NN – 1 ks) na pozemku 
p. č. 240/360 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění vedení NN (vedení NN – 26 m, 
sloup NN – 1 ks). 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 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 a rok. 

1.13 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
č. K 67/01/2016 o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu, mezi městem Staré Město 
(vlastník) a Slovácké vodárny a kanalizace, a. 
s., Uh. Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290, IČ 
49453866 (provozovatel).

1.15 operační plán zimní údržby místních 
komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2016 – 2017.

1.16 záměr na pronájem kuchyně se zázemím 
v restauraci Victoria ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vaře-
ní s rozvozem veganských a makrobiotických 
(dietních) obědů. 

1.17 záměr na převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 240/484 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 11 m2 a pozemku p. č. 241/34 trvalý 
travní porost o výměře 1 m2, oba ve vlastnictví 
společnosti Skanska a. s., Praha 8, Karlín, Kři-
žíkova 682/34a, IČ: 26271303, za část pozemku 
p. č. 242/2 ostat. plocha/ neplodná půda o vý-
měře 12 m2 ve vlastnictví města Staré Město, 
vše v lokalitě areálu Skanska ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku.

1.18 záměr na uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, Klišská 940, IČ: 27295567, zastoupené 
na základě plné moci společností GridServices, 

s. r. o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1 IČ: 27935311, na právo umístění stavby 
plynárenského zařízení „Přeložky plynových 
přípojek pro rodinné domy č. p. 64, č. p. 316, 
č. p. 204, č. p. 182, č. p. 582, č. p. 388, č. p. 67, 
č. p. 68, č. p. 71, č. p. 72, č. p. 1911, č. p. 74“ 
na pozemku p. č. 4551/5 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Bezbari-
érový chodník na ulici Velehradské a U Sklép-
ka ve Starém Městě, stavební objekty SO 101, 
SO 105, SO 402“. Vybraný uchazeč SVS–CO-
RRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bí-
lovice, IČ: 25513141 s nabídkovou cenou 
1.803.880 Kč bez DPH, 2.182.695 Kč vč. DPH.

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Bezbariérový chodník na ulici Velehradské 
a U Sklépka ve Starém Městě, stavební objekty 
SO 101, SO 105, SO 402“ s uchazečem SVS–
CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bí-
lovice, IČ:25513141 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace

2.3 výsledek výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky „Výměna 
stávajících analogových kamerových bodů 
za digitální IP kamery“. Vybraný uchazeč SE-
CURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 
4333/20, 615 00 Brno, IČ: 4015542, s nabídko-
vou cenou 460.774 Kč bez DPH, 557.537 Kč vč. 
DPH.

uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Výmě-
na stávajících analogových kamerových bodů 
za digitální IP kamery“ s uchazečem SECU-
RITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 
4333/20, 615 00 Brno, IČ: 44015542 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.
 
2.4 Vnitřní směrnici č. S 02/2016 - Pravidla 
pro zadávání zakázek malého rozsahu zadáva-
ných městem Staré Město a městem zřízenými 
příspěvkovými organizacemi.

2.5 studii akce „Rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ č. p. 1720“.

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby na akci „Rozšíření 
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba ko-
telny ZŠ č. p. 1720 – projektová dokumentace“.

2.7 smlouvu o zajištění přeložky plynárenské-
ho zařízení tj. 12 ks plynových přípojek a úhra-
dě nákladů s nimi souvisejícími v souvislosti 
s projektem Revitalizace ulice Hradišťská Staré 
Město - sever mezi společností GasNet s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ: 
27295567, zastoupené na základě plné moci 
GridServices, s.r.o. se sídlem Brno, Plynáren-
ská 499/1, IČ: 27935311 a městem Staré Město 
jako stavebníkem. 

3.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/1172/2016/
KH o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského 
kraje na nákup cisternové automobilové stří-
kačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasi-

čů města Staré Město. Změna se týká prodlou-
žení termínu realizace projektu do 30.06.2017.

5.1 odpis nedobytných pohledávek vůči ob-
čanům Starého Města v celkové výši 7.976 Kč 
za uložení odpadu ve sběrném dvoře dle přilo-
ženého seznamu.

5.2 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů změnu odpisového plánu na rok 
2016 (I. úprava) Mateřské školy, Rastislavova 
1800, Staré Město, příspěvková organizace, IČ: 
75022541 z důvodu navýšení účetních odpisů.

5.3 vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.4 schválit zvýšení závazného ukazatele – ne-
investičního příspěvku zřizovatele na § 3412 
Sportovní zařízení v majetku obce příspěvkové 
organizaci Sportovní a kulturní centrum, Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ: 75121824, 
o 350.000 Kč na pokrytí mimořádných výdajů 
v souvislosti s vyúčtováním energií za rok 2015 
a vyčíslením ztráty z letního provozu městské-
ho koupaliště v letošním roce. Tato částka bude 
zahrnuta do rozpočtového opatření č. 05/2016 
jako navýšení závazného ukazatele na § 3412 
Sportovní zařízení v majetku obce.

5.5 schválit přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtového ukazate-
le (na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 
65.376 Kč, a to:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zříze-
ným PO – 65.376 Kč
- na položku 6351 Investiční transfery zříze-
ným PO + 65.376 Kč
 Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 05/2016 – změna závazného ukaza-
tele na § 3113 Základní školy. 

III. rozhodla

2.2 o vyloučení uchazeče POLSON SECURI-
TY, s. r. o., Křiby 4603, 760 05 Zlín na účasti 
ve výběrovém řízení veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodávky „Výměna stávajících 
analogových kamerových bodů za digitální IP 
kamery“ z důvodu neprokázání splnění kva-
lifikace a nedoložení dokladů požadovaných 
zadavatelem ve výběrovém řízení.

IV. souhlasí

5.3 s odprodejem vyřazeného drobného dlou-
hodobého hmotného majetku strážníkům 
městské policie do jejich osobního vlastnictví 
za předpokladu, že tyto osoby budou splňo-
vat podmínky dle zákona o střelných zbraních 
a střelivu č. 119/2002Sb. (zákon o zbraních).

V. nesouhlasí

1.14 s umožněním vjezdu do plánované ga-
ráže na pozemku p. č. 111/2 zahrada, který 
je ve vlastnictví pana Vojtěcha Trubačíka, by-
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tem Staré Město, Jezuitská 1888 přes pozemky 
p. č. 129/2 ostat. plocha a p. č. 129/17 ostat. 
plocha, oba ve vlastnictví města Staré Město 
z důvodu schválené projektové dokumentace 
na úpravu pozemků kolem nové ZUŠ, která 
nepočítá s průjezdností areálem ZUŠ pro bez-
pečnost pohybu žáků a vytvoření kvalitních 
podmínek pro vzdělávací proces výuky žáků 
ZUŠ.

4.3 s prominutím, resp. snížením smluvní po-
kuty společnosti UDIMO, spol. s r.o. za pozdní 
předání Generelu dopravy měst Uherské Hra-
diště, Staré Město, Kunovice.

VI. pověřila

3.2 v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění paní 
Ing. Markétu Hruškovou řízením odboru hos-
podářsko-správního s účinností od 01.11.2016 
po dobu nemoci Ing. Vladimíra Kučery, tajem-
níka Městského úřadu Staré Město.

VII. vzala na vědomí

1.1 pronájem části pozemku p. č. 2442/7 ostat. 
plocha/silnice o výměře 125 m2, který se na-
chází v lokalitě ulice Slavomírova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Ing. Ladislavu Kouřímovi, bytem Uh. Hradiš-
tě, Mařatice, Družstevní 848, na dobu určitou 
do 01.05.2046 a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok 
+ příslušná sazba DPH, za účelem parkování 
vozidel před prodejnou potravin.

4.1 žádost o územní souhlas dle § 96 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 žádost o územní souhlas dle § 84 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

VIII. určila

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby na akci „Rozšíření 
kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba 
kotelny ZŠ č. p. 1720 – projektová dokumenta-
ce“ tyto dodavatele: Ing. arch. Miroslav Baleja 
– ARS projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ: 
12220426, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek 
a. s., Palackého náměstí 231, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 45193584, GG ARCHICO a. s., 
Zelené náměstí 1261, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 46994432.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.4 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6081/32 ovocný sad o výměře 2.000 m2 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem ze-
mědělského obhospodařování, na úředních 
deskách. 
 T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6055/57 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře cca 26 m2, v lokalitě uli-

ce Úprkova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem výstavby nové kio-
skové trafostanice v rámci stavby „St. Město, 
Alšova, TRADIX, VN+TS+NN“, na úředních 
deskách. 
T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
o výměře cca 41 m2, v lokalitě ulice Východ-
ní – průmyslová zóna ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem výstav-
by nové kioskové trafostanice v rámci stavby 
„Staré Město, Východní, HARDMAN VN+T-
S+NN“, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej částí pozemků p. č. 6068/124 orná půda, 
p. č. 6288/25 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace, p. č. 6068/47 orná půda a pozemku 
p. č. 6288/26 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o celkové výměře cca 1.100 m2, v lokalitě ulice 
Východní – obchodní zóna ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem roz-
šíření plánovaného parkoviště v rámci stavby 
„Obchodní centrum, ul. Východní“ a uložila 
odboru správy majetku a ŽP prověřit možnost 
rozšíření komunikace ul. Východní na para-
metry krajské silnice. 
 T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti Estis company s. r. 
o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, na právo 
umístění přípojky splaškové kanalizace, vodo-
vodní přípojky, plynovodní přípojky, telefonní 
přípojky a přípojky dešťové kanalizace na po-
zemcích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok přírod-
ní, p. č. 6068/72 orná půda, p č. 6068/153 orná 
půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace, p. č. 6064/38 orná půda, p. č. 6064/37 
ostat. plocha/ostat. komunikace, p. č.6064/49 
orná půda, p. č. 3678/3 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná 
plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby 
„Obchodní centrum, ul. Východní“, na úřed-
ních deskách. 
 T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
257 33 591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Alšova, TRADIX, VN+TS+NN (kabel NN 
265 m) na pozemcích p. č. 6056/9, 6055/57 
a 6056/22 ve vlastnictví města Staré Město, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 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. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 280 85 400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
257 33 591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Východní, HARDMAN, VN+TS+NN (ka-
bel NN, kabel VN) na pozemcích p. č. 6064/32, 
6064/71 a 6064/224 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: ihned

1.16 zveřejnit záměr na pronájem kuchyně se 
zázemím v restauraci Victoria ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
vaření s rozvozem veganských a makrobiotic-
kých (dietních) obědů, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.17 zveřejnit záměr na převod majetku 
– směnu pozemku p. č. 240/484 ostat. plo-
cha/jiná plocha o výměře 11 m2 a pozemku 
p. č. 241/34 trvalý travní porost o výměře 
1 m2, oba ve vlastnictví společnosti Skanska 
a. s., Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, IČ 
26271303, za část pozemku p. č. 242/2 ostat. 
plocha/ neplodná půda o výměře 12 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokali-
tě areálu Skanska ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozemku, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.18 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, Klišská 940, IČ: 27295567, zastoupené 
na základě plné moci společností GridServices, 
s. r. o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1 IČ: 27935311, na právo umístění stavby 
plynárenského zařízení „Přeložky plynových 
přípojek pro rodinné domy č. p. 64, č. p. 316, 
č. p. 204, č. p. 182, č. p. 582, č. p. 388, č. p. 67, 
č. p. 68, č. p. 71, č. p. 72, č. p. 1911, č. p. 74“ 
na pozemku p. č. 4551/5 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
T: ihned

2. Odboru investic

2.5 zajistit vypracování projektové dokumen-
tace a připravit žádost o dotaci z Integrované-
ho regionálního operačního programu v rámci 
57. výzvy IROP – Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).
T: ihned
 
3. Veliteli městské policie 

5.3 předložit návrh kupní smlouvy o prodeji 
zbraní včetně posouzení ceny od autorizované-
ho prodejce zbraní a střeliva. 
 T: do 11.11.2016

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Zprávy z knihovny

Jak zábavně spojit kreslení a čtení? V úterý 1. listopadu měli 
možnost zúčastnit se komiksové dílny scénáristy Daniela Vyd-
ry i páťáci. Zjistili jsme něco z historie komiksu, připomněli si 
nejznámější komiksové hrdiny a hlavně jsme si sami ve skupin-
kách zkusili, jak se na takovém komiksu pracuje. Dokonce došlo 
i na naše dramatické schopnosti a některé scénky z komiksových 
příběhů jsme si přehráli.

Dílna byla zábavná a hlavně dodala inspiraci utajeným talen-
tům mezi námi. Například v 5. B už některé děti začaly tvořit 
vlastní komiksové příběhy.

Mgr. Karlíková Miroslava

Dne 16. 12. 2016 v pátek bude knihovna z technických důvodů otevřena do 12:00 hod. Děkujeme za pochopení.

V roce 2016 má knihovna naposledy otevřeno v pátek 23. 12. 2016 do 17 hodin. 
V roce 2017 začínáme v pondělí 2. 1.

Všem našim návštěvníkům přejeme krásné, spokojené, klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2017.

Milada Rokytová a Jana Trubačíková 

KOMIKS NÁS BAVÍ

WORKSHOP

KNIHOVNA UPOZORŇUJE:

Kdo by dnes neznal pojem „komiks“! Superman, Spiderman, 
Batman a mnozí další. Ti všichni jsou světově známými komik-
sovými hrdiny, které zná nejedna generace lidí. Ve středu 2. lis-
topadu hodinu výtvarné výchovy 6. A zpestřil pan Vydra, který 
zasvětil žáky právě do světa komiksu. Pan Vydra se scénáristice 
komiksu věnuje, tudíž mohl děti seznámit s přesnými kroky, 
které vedou k jeho vytvoření. Žáci si nejenom osvojili základní 
komiksovou terminologii, ale naučili se i charakterizovat jeho zá-
kladní rysy, vrátili se v čase k historii jeho vzniku a řekli si společ-
ně, v jakém postavení se toto mnohdy nazývané „deváté umění“ 
nachází v současnosti.

Co by to ale bylo za workshop, kdyby si žáci nevyzkoušeli práci 
na komiksu sami. V průběhu dvou vyučovacích hodin se museli 
poprat se třemi úkoly, nad kterými jsme se pak všichni upřím-
ně pobavili. Nejnáročnějí byl asi poslední úkol, kde nejenom že 
museli využít vlastní fantazii, ale museli zužitkovat i osvojené 
znalosti o jednom z našich nejvýznamnějších panovníků Karlu 
IV., a protože opakování je matkou moudrosti, děti si závěrem 
workshopu získané znalosti oživily.

Mgr. Kusáková Veronika 

Tuto akci pro děti pátých tříd a jedné šesté třídy zorganizovaly 
knihovnice naší Městské knihovny ve Starém Městě. 
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V neděli 4. září 2016 se konalo 
zahájení školního roku 2016/2017 
na náměstí Velké Moravy. Výzvu 
jednoty Orla Staré Město přijala 
Římskokatolická farnost St. Město 
a několik spolků působících v na-
šem městě. Nejprve byla sloužena 
za všechny školáky, jejich  učitele, 
vychovatele a rodiče slavnostní mše 
svatá ve 14.00 hod. v novém kostele 
Sv. Ducha. Otec Mgr. Miroslav Su-
chomel,  správce farnosti, přivítal 
všechny přítomné a nezapomněl také 
požehnat nastávajícím prvňáčkům 
aktovky a ostatním dětem dal požeh-
nání pro nový školní rok.

Dále pokračoval program pro děti 
na deseti stanovištích na samotném 
náměstí Velké Moravy. Po prezenta-
ci a převzetí kartičky získávaly děti 
razítka na jednotlivých stanovištích.. 
U myslivců byl těžký test v pozná-
vání zvířat, jednota Sokola měla sla-
lom mezi kužely s pinponkovou pál-
kou, na které musely donést do cíle 
bonbon. Na stanovišti Klubka si děti 
vyrobily papírové bludiště, následo-
vala střelba na terč a posouvání ke-
límků pomocí proudu vody z pistole 
po šňůře. Klub šachistů si připravil 
hod kroužků na šachové figurky. Jed-
nota Orla obsadila zbývajících pět 
stanovišť.  Na písečné pláži hledaly 
děti pomocí lopatky a hrabiček mušle 

ky). Ve farním bufetu za dobrou cenu 
jsme se mohli občerstvit džusem, pi-
vem, kávou, bazénem a pochutnat si 
na opečené klobáse nebo brambůr-
kách či slaném pečivu.

Celá akce se vydařila, počasí přá-
lo a účast 138 soutěžících dětí to po-
tvrzuje. Poděkování  patří farnosti 
a zástupcům spolků, které se zapoji-
ly, všem dobrovolníkům a ostatním 
nejmenovaným pracovníkům, kteří 
pomáhali a zvládli společnou akci 
na výbornou.

Dagmar Zálešáková,
starostka jednoty Orla Staré Město

Foto: Orel Staré Město

ukryté v písku, po překonání kamenů 
sbíraly lesní plody (pet vršky) na lou-
ce, které dopravily do připravené ná-
doby, pak absolvovaly slalom na ko-
loběžce nebo na odrážedle a musely 
přivézt plyšovou hračku. Dále prová-
děly skoky s kufrem a na posledním 
stanovišti lovily na udici ryby.

Po odevzdání kartičky se splně-
nými úkoly, dostal každý soutěžící 
sladkou odměnu v podobě tatranky 
a pitíčka. 

Děti měly také možnost si v knihov-
nické dílně za mírný poplatek obalit 
sešity a knihy do školy. Pro malé i vel-
ké byly na stolech v podloubí kostela 
připraveny sladkosti (buchty a zákus-

VYDAŘENÁ AKCE
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POZVÁNÍ K PROŽÍVÁNÍ ADVENTU
Advent prožijme v přípravách na smysl Vánoc - Narození Pána Je-

žíše Krista.  K tomu nás vede také účast na bohoslužbách. Ty probí-
hají v pondělí a pátek v 17:00 hodin, ve středu v 18:00 hodin, v úterý 
a čtvrtek v 6:30 hodin. Na začátku každé mše svaté zpíváme starobylé 
adventní zpěvy - roráty, děti jdou v průvodu s rozsvícenými lucernič-
kami a účastní se bohoslužeb. Zapojují se do adventní soutěže, jejíž vy-
hodnocení je plánováno na Hod Boží vánoční v neděli 25. 12. v 15:00 
hodin. 

V pátek 2. prosince v 17:00 hod. studentská mše svatá v kostele Sva-
tého Ducha. Následuje modlitební večer chval. 

V sobotu 3. prosince bude mše svatá posunuta na 15:30 hodin. 
Na mši svatou jsou zvány hlavně děti, protože Společenství mládeže 
připravuje svatomikulášskou scénku a na závěr bohoslužby přijde mezi 
děti sv. Mikuláš a přinese nadílku. (Po mši sv. se můžeme zúčastnit 
na náměstí Velké Moravy Slavnosti žehnání a rozsvěcování vánočního 
stromu). 

Srdečně zveme také na neděli 11. prosince (3. neděle adventní). Mši 
svatou v 10:00 hod. bude sloužit letošní novokněz z Ořechova P. Jiří 
Luňák, který nás všechny zdraví a těší se na setkání s námi. Po mši sva-
té bude udílet novokněžské požehnání! 

V neděli 11. prosince v 16:00 hod. se v novém kostele uskuteční 
koncert barokní hudby (Bach, Corelli, Albinoni, Händel). Uvítáme 
mezi námi Slovácký komorní orchestr pod vedením Jiřího Pospíchala.

Návštěvy nemocných spojených se službou svátosti smíření, poma-
záním a přijetím eucharistie:  Čtvrtek 15. prosince od 8:00 hodin, pátek 
16. prosince od 8:00 hodin. Nemocné nahlaste, prosím, v sakristii nebo 
na faře.

sm

VÁNOCE – BŮH PŘICHÁZÍ
Tajemství Božího narození je tajemstvím Boha, který přichází. Bůh 

přichází k nám, stává se člověkem. Jako malé děťátko, nemluvňátko, 
novorozeňátko. Bezbranný maličký, plačící, potřebující náruč matky 
Marie a ochranu pěstouna Josefa. To jsou znamení, která k nám pro-
mlouvají. Betlém je naplněním lidských očekávání. Bůh takto přichází, 
takto promlouvá. Přeji každému z Vás, abyste rozpoznávali Boží blíz-
kost ve Vašem životě s jistotou, že On slyší Vaše volání a je připraven 
pomoci. 

Požehnané Vánoce a celý rok 2017
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti

VÁNOCE 2016 A NOVÝ ROK 2017
V CHRÁMU SVATÉHO DUCHA 

VE STARÉM MĚSTĚ
Neděle 18. prosince  Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod.  
4. neděle adventní    14:30 – 16: 30 hod. možnost přijetí svá-

tosti smíření  
                                                           (zpovědi)

Pátek 23. prosince    Poslední rorátní mše svatá v 7 hod., 
od 8:00 hod. výzdoba chrámu na svátky  

Sobota 24. prosince   Od 23:00 hod. zpívání koled na náměstí 
Narození Ježíše Krista    Velké Moravy, ve 24:00 hod. půlnoční 

mše svatá obětována za živé a občany 
a farníky ze St. Města

Neděle 25. prosince   Mše svaté v 8:00 a 10:00 hod.
Hod Boží vánoční   v 15:00 hod. setkání u Jesliček (vánoční 

hru připravilo Společenství mládeže) + 
vyhodnocení soutěže našich dětí!

Pondělí 26. prosince  Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod.
Svátek sv. Štěpána

Úterý 27. prosince   Mše svatá v 17:00 hod., na konci
Svátek sv. Jana, apoštola mše svaté žehnání vína
a evangelisty
(Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání!)

Pátek 30. prosince   Mše svatá v 17:00 hod., na tuto
Svátek Svaté rodiny   bohoslužbu jsou zváni manželé k obnově 

manželského slibu

Sobota 31. prosince 2016  Mše sv. v 16:00 hod., při které
Silvestr    poděkujeme Bohu za rok 2016 a poprosí-

me o požehnání do roku 2017. Po mši sv. 
přípitek a silvestrovské zpívání Scholičky.

Neděle 1. ledna 2017, Mše svaté v 8:00 a 10:00 hod. obětována
Nový rok     za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo
Slavnost Matky Boží, našeho města. Po každé mši svaté výroční
Panny Marie       zpráva hospodaření a činnosti farnosti 

za rok 2016 + TE DEUM (požehnání).

Pátek 6. ledna  Mše sv. v 15:00 hod. Při mši sv. žehnání  
Slavnost Zjevení Páně vody, kadidla, křídy a zlata, požehnání 
„Tří Králů“  a vyslání skupinek Tříkrálové sbírky!

Pátek 6. ledna   probíhá v našem městě
+ sobota 7. ledna  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Sobota 7. ledna    v 15: 00 hod. Benefiční vánoční koncert 
Chrámového sboru a orchestru v Uh. 
Hradišti pod vedením Lucie Adamcové 

Neděle 8. ledna  Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod
Svátek Křtu Páně
Zakončení vánoční doby

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 6. - 7. 1. 2017
Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely Charity ČR je největší dob-

rovolnickou akcí v republice. V našem okrese a v našem městě ji díky 
obětavým lidem, koledníkům i dárcům, můžeme uspořádat už 17. ro-
kem. Skupinky koledníků s vedoucím, vybaveným k tomu pověřením 
- průkazem Oblastní charity v UH, navštíví staroměstské domácnosti 
v pátek 6. a v sobotu 7. ledna 2017. Věříme, že ve Starém Městě tuto 
krásnou tradici na podporu charitního díla a solidarity naplníme 
i v novém roce. Děkujeme všem dárcům!

sm

Srdečně Vás zveme na 
XVIII. DĚKANÁTNÍ PLES

14. ledna 2017 v 19:30 hod.
v SKC (Sokolovna) ve Starém Městě.

Hraje Staroměstská kapela, 
CM Bálešáci a skupina TRINOM.
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Vysoká škola chemicko-technologická v Praze svým projek-
tem „Hodina moderní chemie“ popularizuje chemii a moderní 
chemické obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům střed-
ních a základních škol.

Dvě doktorandky z VŠCHT Praha navštívily SOŠ a Gymnázi-
um ve Starém Městě 7. října 2016. V šesti reprízách zapojily 180 
žáků školy do interaktivní hodiny s tématem „Úvod do chemie“. 
Ukázaly, že chemie nemusí být jen učení se složitým vzorcům, ale 
že chemie je i zábavná a praktická věda. Demonstrovaly několik 
zajímavých pokusů. Příkladem je „semafor“, kdy jsme si ověřili, 
jak funguje oxidace a redukce nebo jsme společně vytvořili hasi-
cí pěnu. Na závěr nás čekala čerstvě vyrobená zmrzlina chlaze-
ná suchým ledem. Přednášející nás namotivovaly ke spolupráci 
a aktivitě, abychom i my sami předvedli své znalosti, a po té nás 
odměnily menšími dárky, jako byly malé periodické tabulky prv-
ků nebo propisky. Celá přednáška se nesla v přátelském a uvol-
něném duchu, všechny nás obohatila o zajímavé poznatky, inspi-

HODINA MODERNÍ CHEMIE

rovala, ale také namotivovala k dalšímu studiu této krásné vědy.
Vanda Ondrašíková, 3.G

Foto Mgr. Benedikt Chybík

Rada města Staré Město vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČEK

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ROK 2017
Podmínky výběrového řízení: 

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.10.2016 do 31.1.2017. Žádost o zápůjčku 
musí být podána na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy 

dané Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výbě-
rovém řízení budou upřednostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných 

domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně bydlení. 

Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu 
(1. patro, dveře č. 104).
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MŠ Komenského STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Každé roční období má svůj půvab a vycházky do přírody jsou 
vždy zajímavé. V letošním školním roce jsme s dětmi vyjeli au-
tobusem na hrad Buchlov a po prohlídce hradu jsme pěšky sešli 
s dětmi kolem Čertova kamene do Buchlovic. Cestou jsme s dět-
mi sbírali různé druhy přírodnin.

 K podzimu patří i výroba strašidýlek z různých materálů, kte-
ré v dětech vzbuzují radost z tvoření a o to v mateřské škole jde.

Text: MŠ Komenského
Foto: MŠ Komenského

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOMENSKÉHO
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Ve středu 12. října  jsme na ZŠ Staré Město v rámci projektu 
Škola pohledem čápů připravili přírodovědnou soutěž pro žáky 
pátého ročníku o „Putovní pohár mladých přírodovědců“. Projekt 
je spolufinancovaný Zlínským krajem. Soutěžní družstva tvořili 
žáci ZŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Uherské 
Hradiště – Větrná, ZŠ Zlechov a ZŠ Staré Město. V letošním roce 

jsme opět přivítali vysoký počet účastníků -  
soutěžilo více než 130 dětí ve 27 družstvech. 
Soutěž se skládala z teoretického testu příro-
dovědných znalostí a praktických úkolů. 

Žáci postupně procházeli pěti stanovišti 
a sbírali body za své znalosti. Poznávali zá-
stupce rostlin a stromů, v učebně přírodopi-
su určovali živočichy, v přípravně přírodo-
pisu zavonělo exotické koření a cizokrajné 
plody, na zelené stezce se třídil odpad a v te-
raristickém kroužku LEGUÁNEK řešili žáci 
úkoly s živými plazy. Akci provázela skvělá 
nálada, nadšení žáků z plnění úkolů a chví-
lemi i bojovná nálada soupeřících družstev. 
Nutno podotknout, že doprovázející paní 
učitelky byly někdy stejně nadšené jako je-
jich žáci. A jak to vše dopadlo …? Na dru-
hém a třetím místě se umístila družstva ze 
ZŠ Staré Město (SM 9 … 110,5 bodu a SM 
7 … 108 bodů). Celkovým vítězem letoš-
ního ročníku se stalo družstvo ZŠ Uherské 
Hradiště Větrná se ziskem 112,5 bodu. Ví-

tězům srdečně blahopřejeme a věříme, že jejich zájem o přírodu 
bude pokračovat i v budoucnu. Všem ostatním děkujeme za účast 
a nasazení a věříme, že soutěž pro ně byla přínosem…

Mgr. Martin Motyčka

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 13. 10. 2016 se v prostorách SOŠ Pruské konala meziná-
rodní soutěž Mladý polnohospodár. Zúčastnilo se jí 12 soutěží-
cích ze šesti škol České a Slovenské republiky. Soutěž byla sou-
částí dne otevřených dveří, během kterého se celá škola snažila 
představit veřejnosti ve všech oborech. Velmi zajímavým se jevil 
zejména studijní obor Agropodnikání se zaměřením na kynolo-
gii. Za SOŠ a Gymnázium Staré Město se této akce zúčastnili

Martin Bradáč a Radomír Večeřa ze 3. A. Soutěž byla zahájena 
ředitelkou SOŠ Pruské Ing. Jankou Fedorovou a záštitu nad sou-
těží převzal předseda Trenčínského samosprávného kraje. Výko-
ny bedlivě sledovala i regionální slovenská televize. Po zvládnutí 
úvodního teoretického testu z problematiky konstrukce a údržby 
zemědělské techniky oba žáci statečně bojovali na technicky vel-
mi náročné trati v jízdě zručnosti se soupravou traktoru Z5211 

a dvounápravového přívěsu.
Trať postavená ve svahu, špatně fungující posilovač řízení 

a technické problémy s řazením poznamenaly jejich čas, který je 
řadil do druhé poloviny startovního pole. Třetí disciplínou byla 
poznávací soutěž náhradních dílů a autosoučástek. V této posled-
ní disciplíně měli určitou výhodu učni oboru Opravář zeměděl-
ských strojů.

Soutěž byla pro školu především o zkušenostech a o přípra-
vě na celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání, která se 
koná příští rok v dubnu. V roce 2015 si vítězství odnesl bývalý 
žák školy Andrej Černaj.

Autor: Mgr. Radislav Dolina
Foto: Mgr. Radislav Dolina

MLADÍ ZEMĚDĚLCI SOUTĚŽILI NA SLOVENSKU
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VZPOMÍNKA

ZLATÁ SVATBA

Dne 29.11 uplyne 1 rok od úmrtí paní Ludmily 
Vycudilíkové. S láskou vzpomíná a za tichou vzpo-
mínku děkuje dcera s rodinou

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen 
láska a vzpomínky zůstávají.

Dne 26.11.2016 vzpomeneme 
3 výročí úmrtí pana Josefa Kubaly.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami

Dne 27.10.2016 oslavili manželé Horsákovi zla-
tou svatbu. Přejeme jim  hodně zdraví a ještě  mno-
ho společných let.

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
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Zřejmě poprvé v historii Starého Města se uskutečnil v našem 
městě boxerský turnaj. Zaplněná sportovní hala na Širůchu hostila 
první ročník oblastního kola v boxu, kterou organizovala staro-
městská posilovna FIT-K.O. Atmosféra byla od začátku až do ko-
nečného gongu nabitá akcí a napětím v podání boxerů a boxerek. 
To zřejmě přilákalo v sobotu do prostor haly, která po většinu roku 
poskytuje zázemí jen volejbalovým zápasům, stovky návštěvníků. 
Své želízko v ohni měl i domácí klub hned v několika váhových 
kategoriích. Domácí nastoupili celkem v pěti zápasech, přičemž 
ve třech z nich dosáhli na vítězství na body.

„Více než dvě stovky diváků vidělo sedmnáct zápasů. Všichni 
boxeři zápasili na tři kola, z nichž každé trvalo pravidly daný počet 
minut dle boxerovy věkové kategorie. Myslím, že diváci mohli být 

spokojeni. Po organizační stránce šlo vše víceméně hladce. Na to, 
že se jednalo o první ročník, jsme s výsledkem více než spokojeni,“ 
uvedl organizátor a trenér domácích boxerů Ondřej Chudoba.

Celý výtěžek ze vstupného, startovného, ale i ze sbírky, která tr-
vala tři týdny, byl věnován rodině Davida Fibichra, chlapce, který 
žije v Horním Němčí a trpí nemocí motýlích křídel. Davidovi tak 
byl předán symbolický šek a hotovost ve výši  28 498Kč. „Děkuje-
me všem fanouškům za účast a ohromnou podporu našich svěřen-
ců, je nám ctí boxovat s vámi v zádech. Dále děkujeme všem našim 
sponzorům a všem lidem, kteří věří v naši vizi a smysl naší práce. 
Za celý tým a rodinu Fit - K. O.,“ dodal na závěr Ondřej Chudoba.

Text a foto: Aleš Korvas

POPRVÉ V HISTORII SE KONAL
VE STARÉM MĚSTĚ BOXERSKÝ TURNAJ

ZMĚNY TERMÍNŮ 1-M
-  PROSINEC 2016

zápasy v Městské sportovní hale na Širůchu:

13. kolo

02.12. 18:00 Staré Město - Tesla  BM

14. kolo

03.12. 19:00 Staré Město - Beskydy

17. kolo

09.12. 19:00 Staré Město - Nymburk

18. kolo

10.12. 17:00 Staré Město - Choceň

Ve čtvrtek 13. října 2016 zavítala na Střední odbornou školu 
a Gymnázium ve Starém Městě paní Zdeňka Wasserbauerová 
z Českého národního registru kostní dřeně v Olomouci s před-
náškou „Leukémie a její léčba“. Přednášky se zúčastnilo asi 200 
studentů 3. a 4. ročníku. Dozvěděli se, že naději nemocným 
na uzdravení dává transplantace kmenových buněk od zdravého 
dárce. Ochotných dárců se na této škole okamžitě našlo hned ně-
kolik desítek. Na místě proběhly odběry krve u 54 žáků. Zajíma-
vostí je, že k přihlášení do registru se také rozhodla i Pavlína Ha-
náčková ze třídy 3. G, která v tento den oslavila 18. narozeniny. 
Tito žáci tak byli rovnou zaregistrováni do Českého národního 
registru kostní dřeně, který k 30. 9. 2016 registruje 67 485 dárců. 
V registrech světa je jich registrováno 28 591 204.

Dnešní mládež někdy působí na starší generaci dojmem, že je 
lhostejná, nic ji nezajímá a pokud ano, tak jsou to především úzce 
osobní zájmy. Tato událost však dokazuje, že také v mladých li-
dech, a možná ještě ve větší míře než u těch starších, je pod povr-
chem schováno mnoho citu, schopnosti empatie a sebeobětování. 
Přístup staroměstských žáků ocenila přednášející i vedení školy.

Jakub Petrželka, třída 3. G
Mgr. Pavel Palička

MLADÍ NEJSOU LHOSTEJNÍ

Uzávěrka dalšího čísla je 9. prosince 2016.
Příští noviny vyjdou 16. prosince 2016.
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TVOŘENÍ DÝNÍ V MŠ RASTISLAVOVA A KOMENSKÉHO

BOXERSKÝ TURNAJ

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas a MŠ Komenského



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21.10.2016 

Druhá skupina ve 13:45 hodin, jména dětí zleva: Eliškoa Zoe Čižkovská, Agáta Stalčíková, Adam Konvalinka, Henrich Benčík, Hana 
Kozumplíková

První skupina ve 13:00 hodin, jména dětí zleva: Terezie Pavlicová, Bibiana Hrubošová, Alex Molek, Petr Drahsel, Sofie Bučeková, 
Emílie Tomešková

Foto: Aleš Korvas


