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Poklepáním na základní kámen stavby 
nové Základní umělecké školy ve Starém 
Městě bylo oficiálně zahájeno budování 
nového stánku pro budoucí muzikanty 
a tanečníky. Na její výstavbu již netrpělivě 
čekají nejen žáci současné ZUŠ, ale i jejich 
učitelé. Současná kapacita ani vybavení již 
není dostačující. Ke kroku novostavby se 
po měsících úvah rozhodl investor, město 
Staré Město. 

Kladívka na poklepání se chopili kro-
mě starosty a místostarosty Starého Měs-
ta také ředitel ZUŠ v Uherském Hradišti, 
pod kterou staroměstská pobočka spadá, 
Stanislav Nemrava a představitelé doda-
vatelských firem, které stavbu realizují.  
Chybět nemohli ani radní Radek Malina 
a Jaroslav Pelka.

„Stávající prostory v budově Mateřské 
školy v Rastislavově ulici nepostačují zá-
jmu dětí. Staré Město usiluje o nabídku 
veškerých aktivit v místě bydliště, aby děti 
nebyly nuceny za svými koníčky dojíždět,“ 
objasnil hlavní důvod nové stavby za bez-
mála dvacet milionů korun, starosta Staré-
ho Města, Josef Bazala. 

Nynější žáci se nebudou stěhovat moc 
daleko, budova nové ZUŠ bude hned ve-
dle stávající, která je součástí komplexu 
Mateřské školy Rastislavova. Z toho má 
velikou radost vedoucí pobočky ZUŠ 
ve Starém Městě, Radim Snopek. „To, že 
nová škola zůstane v místě té stávající, je 
určitě veliká výhoda pro děti. Chodí sem 
většinou už několik let a nebudou si muset 
zvykat na nové cestování nikam jinam,“ 
řekl potěšeně Radim Snopek.

Vizuální podobu nové budovy navr-
hl Ing. arch. Pavel Stojanov z Uherského 
Hradiště a do projektové dokumentace 
jeho ideje převedla projektová a inženýr-
ská kancelář Mikulík ze stejného města. 

Velikostí bude nová škola impozantní. 
Rozměry 42x16 metrů mluví samy za sebe. 
Jednopodlažní budova bude mít kromě 
dnes již běžného bezbariérového přístu-
pu velký taneční sál o dimenzích 9x13 
metrů nebo víceúčelový sál s rozlohou 
80 m2, který bude sloužit zejména k vý-
uce dramatického oboru, hudební nauky, 
pořádání koncertů a besídek. Připraveny 
a vybaveny budou také čtyři učebny hu-
dební výchovy a ochuzeni o nové prostory 
nebudou ani studenti výtvarných oborů, 
pro které bude vybavena rozlehlá tvořivá 
dílna. Její součástí bude i pec na vypalová-
ní keramických výrobků

Nová budova si zaslouží také novou pří-
jezdovou komunikaci. Její součástí bude 
rovněž nový chodník pro pěší a prozatím 
zcela chybějící parkovací místa pro vozidla. 
Celý areál bude oplocen. „Nová příjezdo-

ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVÉ ZUŠ JE POLOŽEN
vá cesta i chodník je potřeba. Chodník pro 
pěší je sice předlážděný od letošního roku, 
ale minimálně se těšíme na to, že auta ne-
budou parkovat na trávě,“ uvedla ředitelka 
MŠ Rastislavova, Iveta Polášková.

„Náklady na výstavbu objektu ZUŠ činí 
19,7 mil. Kč, náklady na vybudování pří-
jezdové komunikace, zpevněných ploch, 
oplocení a kanalizace jsou zhruba 5 mil. 
Kč. Vzhledem k tomu, že na financování 
výstavby základní umělecké školy nee-
xistuje vhodný dotační titul, rozhodlo se 
vedení města použít finanční prostředky 

v plné výši ze svého rozpočtu. Naše děti si 
to jistě zaslouží,“ dodal starosta Josef Ba-
zala.

Termín dokončení a předání nové stav-
by do užívání je naplánován na konec 
června 2017. Pokud půjdou všechny práce 
stejně dobře jako ty demoliční, nemělo by 
dojít k žádnému zdržení. Další dva měsí-
ce budou sloužit k vybavení jednotlivých 
učeben tak, aby nová budova byla připra-
vena na 1. 9. 2017 pro žáky.

Text a foto: Aleš Korvas
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V rámci podpory krajských voleb navštívil ministr zeměděl-
ství Marián Jurečka ve čtvrtek Zlínský kraj.  V programu jeho ná-
vštěvy si vyčlenil několik hodin, aby v doprovodu Josefa Bazaly 
navštívil farmu Ing. Taláka v Jalubí. Tamější hospodářství posta-
vilo s pomocí dotací ministerstva zemědělství novou halu, která 
zvýší kapacitu výkrmu brojlerů o několik tisíc kusů. Symbolic-
ky přímo v hale, která čeká na kolaudaci a uvedení do provozu 
v nejbližších několika dnech, se uskutečnilo setkání s některými 
lokálními zemědělci, starosty a odborníky v oblasti živočišné 
a rostlinné výroby. Mezi zúčastněnými nechyběli, kromě starosty 
Bazaly, který měl ministrovu návštěvu na našem okrese na sta-
rosti, ani ředitel Školního hospodářství Josef Slezák nebo Michal 
Slováček, který se kromě pěstování zemědělských plodin věnuje 
ve Starém Městě také parkurovým koním a jejich ustájení.

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ JUREČKA NAVŠTÍVIL
V DOPROVODU STAROSTY BAZALY UHERSKOHRADIŠŤSKO

Ke slovu se kromě ministra Jurečky dostali také pozvaní hosté, 
kteří s ním měli možnost v neformální atmosféře otevřeně dis-
kutovat o tématech z oblasti zemědělství o tom, co by se na mi-
nisterské úrovni mohlo vylepšit a co by jim pomohlo naopak 
od úrovně krajů. „Myslím si, že kraje, a to se netýká pouze Zlín-
ského, by se měly zasadit o to, aby větší část produkce místních 
zemědělců putovala minimálně do většiny odběrných míst, je-
jichž zřizovatelem je právě kraj. Ať už se jedná o školní jídelny 
nebo úřady. Tam je podle mě ještě hodně prostoru, jak podpořit 
místní zemědělce, kteří si tuto podporu zcela jistě zaslouží,“ uvedl 
ministr zemědělství Marián Jurečka.

Text a foto: Aleš Korvas

Oficiálního otevření se v neděli 
11.9.2016 dočkala vyhlídka z jižní věže 
kostela Svatého Ducha ve Starém Městě. 
Návštěvníci, kteří se budou chtít kochat 
výhledem na Staré Město a okolí, budou 
muset nejdříve vystoupat 212 schodů. 
Za to jim bude odměnou výhled ze čty-

VYHLÍDKA Z JIŽNÍ VĚŽE STAROMĚSTSKÉHO
KOSTELA JE OFICIÁLNĚ OTEVŘENA

řicetimetrové výšky  nad náměstím Velké 
Moravy.

„Oficiálnímu otevření předcházelo vy-
svěcení staroměstským farářem, otcem 
Miroslavem. Provozovatelem vyhlídky je 
město Staré Město a to na základě smlou-
vy mezi městem a  staroměstskou farností. 

Návštěvníci se do věže dostanou z Jezuit-
ského sklepa, kde si v informačním centru 
zakoupí vstupenku,“  řekl starosta města 
Josef Bazala

Za nájem této vyhlídky bude město pla-
tit farnosti nájemné jednu korunu ročně.

Text a foto: Aleš Korvas
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Ani letos nemohl chybět mikroregion 
Staroměstsko na slováckých Slavnostech 
vína a otevřených památek. V čele mik-
roregionu, který sdružuje 19 obcí, šli oba 
nejvyšší představitelé našeho města, sta-
rosta Josef Bazala i místostarosta Martin 
Zábranský.

Kromě čelních představitelů nemohli 
za Staré Město chybět ani hlavní nositelé 
zdejších tradic a zvyků, folklorní soubor 
Dolina, Dolinečka, Staroměští mládenci, 
Doliňáci a cimbálová muzika Bálešáci.

Průvod již tradičně vyrazil na náměstí 
z Vinohradské ulice v Mařaticích. Mik-
roregion Staroměstsko se k němu letos 
připojil u zimního stadionu. Celou trasu 
lemovaly desítky tisíc návštěvníků, kteří 
tak měli možnost vidět představení každé 
obce, respektive jejich folklorních souborů 
a skupin.

„Na náměstí Pod Starou radnicí má 
mikroregion Staroměstsko svoji základnu 
již několik let. Ani letos nechyběly vystou-
pení dětských, ale i dospělých kroužků, 
ochutnávky regionálních výrobků a všu-
dypřítomného vína,“ uvedl starosta Josef 
Bazala.  Na závěr programu vystoupili 

STAROMĚSTSKO NA SLAVNOSTECH VÍNA
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

před zaplněným náměstím při společném 
zpívání starostové a místostarostové Dol-
ňácka. Samostatný program měli v sobotu 
v podvečer připraven na Kolejním nádvo-
ří Staroměští mládenci za doprovodu CM 
Bálešáci.

I tento program nazvaný „Bez bab“ se 
setkal s pozitivní diváckou odezvou. Něko-

lik stovek přihlížejících diváků aplaudova-
lo nejen bývalým tanečníkům folklorního 
souboru Dolina společně s Ivo Mikušem, 
který je současně autorem programu, ale 
i jejich hostům a v neposlední řadě i CM 
Bálešáci, která celým programem prováze-
la všechny účinkující. 

Text a foto: Aleš Korvas
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Přibližně šest stovek návštěvníků přilákal šestý ročník Velko-
moravského koncertu na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě 
v neděli 11. září 2016. Letošní ročník byl věnován 700 letému vý-
ročí narození Karla IV., kdy mluveným slovem o jednom z našich 
nejznámějších panovníků celým programem provázel moderátor 
Alfred Strejček.

Tradičně již na tomto koncertu vystupuje Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou, který si zve na koncert zajímavé hosty. Letos to byla 
čtveřice muzikantů z Tábora, kteří návštěvníkům hráli středo-
věkou hudbu. Dalšími z hudebních hostů byli žáci staroměstské 
Základní umělecké školy pod vedením Radima Snopka a také 
Dolinečka, kterou vede Kateřina Vránová.

Kromě Aflreda Strejčka seznámil s odbornými fakty o Karlu 
IV. také známý archeolog, odborník zejména na období Velké 
Moravy, doc. Zdeněk Galuška.

Letošní počasí vyšlo jako na objednávku. „Koncert bývá již 
tradičně v termínu pořádání Slavností vína a otevřených pamá-
tek a letošní ročník vyšlo počasí ukázkově nejen na náš koncert, 
ale i na celý víkend, i když v kroji bylo skutečně horko,“ uvedl 
s úsměvem starosta města Josef Bazala.

VELKOMORAVSKÝ KONCERT PŘILÁKAL I LETOS 
STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Koncert si nenechala ujít ani široká škála známých osob-
ností z politického života. Nechyběli ministr zemědělství Mari-
án Jurečka, senátor Jiří Čunek nebo poslanci Ludvík Hovorka, 
Petr Gazdík, Antonín Seďa a europoslankyně Michaela Šojdro-
vá.  Z místních samospráv nechyběli starostové a místostarosto-
vé Uherského Hradiště v čele se Stanislavem Blahou, z Vlčnova 
přijel starosta Jan Pijáček, z Kostelan nad Moravou Pavel Duda, 
z Huštěnovic Aleš Richtr, z Tupes Oldřich Vávra,  z Hluku Martin 
Křižan a další.

V průběhu koncertu nechyběly ani připravené kasičky na pří-
spěvky návštěvníků. Po vybídnutí Jiřího Pavlici se iniciativy cho-
pil senátor Jiří Čunek, který s pokladnou obešel známé osobnosti. 
Nejvyšší představitelé politického života šli příkladem a všichni 
ochotně přispěli.

Již tradičně poskytl koncertu záštitu ministr kultury Daniel 
Herman

Text a foto: Aleš Korvas

Po novém fasádním soklu se rad-
nice ve Starém Městě dočká dalšího 
zkrášlení. Do konce září by mělo být 
dokončeno nové osvětlení pomocí de-
vatenácti kusů zemních svítidel a pěti 
světel umístěných přímo na fasádě.

„Naše radnice je krásná historická 
budova, která zde stojí od roku 1908. 
V minulých letech prošla rekonstruk-
cí, která byla završena letošním dobu-
dováním soklu. Osvětlení celé budovy 
je jen poslední třešnička na dortu, aby 
byla její krása ještě viditelnější i v noč-
ních hodinách,“ uvedl starosta Josef 
Bazala.

Z chodníku budou radnici osvětlo-
vat ze vzdálenosti 1,3 metru od fasády 

STAROMĚSTSKÁ RADNICE BUDE NOVĚ OSVĚTLENA
35 wattová svítidla, která budou 
ukryta v nerezovém rámečku, 
jenž snese zatížení až pět tun. Sa-
motná kabeláž bude půl metru 
pod zemí.

„Po dokončení osvětlení bude 
chodník předlážděn, protože ka-
beláž povede přímo pod žulový-
mi kostkami. Na tuto investiční 
akci již město vyčlenilo bezmála 
čtyři sta sedmdesát tisíc korun,“ 
uvedl vedoucí odboru investic 
Robert Staufčík.

Text a foto: Aleš Korvas



Vážení spoluobčané, 
ve dnech 7.10 a 8.10. 2016 se uskuteční v České republice volby do krajského zastupitelstva. Nově zvolení zástupci budou roz-

hodovat o tom, kterým směrem se bude náš kraj rozvíjet. Vždyť do krajských kompetencí spadá zdravotnictví, sociální služby, 
středoškolské vzdělávání, regionální doprava, dopravní obslužnost, rozvoj venkova, kultury a cestovního ruchu a mnohé další, 
a další kompetence.  Myslím, že je důležité vyjádřit svou účastí ve volbách svou vůli a dát tak najevo, kdo vás má zatupovat. Do-
volte, abych vás tímto pozval k volbám. Nenechte za sebe rozhodovat druhé.

Josef Bazala, starosta

ANO 2011 – 30
Česká strana sociálně demokratická – 12
Komunistická strana Čech a Moravy – 37
Občanská demokratická strana – 2
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 24 (Josef Bazala, 3)
TOP 09 – 32   
Piráti a Strana zelených – 77 (Michal Stránský, 9)
Svobodní a Soukromníci – 52 (Ing. Jiří Jelínek, 36)
Úsvit – Národní Koalice – 89
STAROSTOVÉ a nezávislí – 47 (Martin Zábranský, 16)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 48 
SPO - 71

Vážení čtenáři, 
je naší smutnou po-
vinností informo-
vat Vás, že ve středu 
14.9.2016 podlehl 
dlouhé a těžké ne-
moci první redaktor 
Staroměstských no-
vin, pan Milan Kubí-
ček, který stál u jejich 
vzniku v roce 1994. 
Ač sám nepocházel 
ze Starého Města 
a ani v něm neby-
dlel, jeho srdce bilo 
právě pro Staré Měs-
to. Nechyběl na žád-
né kulturní, spole-
čenské nebo kulturní akci, aby o ní 
mohl ve Staroměstských novinách 
informovat. Jeho příspěvky plnily 
stránky Staroměstských novin více 
než 20 let. 

Pan Kubíček měl dvě veliké váš-
ně, první z nich byl jeho milovaný 
jezevčík a druhou byly vlaky a cel-
kově železnice. Pravě železnice 
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POZVÁNKA KE KRAJSKÝM VOLBÁM 2016

ZEMŘEL MILAN KUBÍČEK

mu učarovala už v mládí a zůstal 
jí věrný dalších mnoho let. Po ab-
solvování Střední průmyslové ško-
ly železniční v Břeclavi v roce 1974 
pracoval až do roku 1994 u Českých 
drah. Poté nastoupil právě do Sta-
roměstských novin, které svědomitě 
vedl, dokud mu to zdraví dovolilo. 

Byl spoluzaklada-
telem Klubu želez-
ničních cestovatelů. 
Vlakem procestoval 
více než pět desí-
tek zemí a při jejich 
návštěvách miloval 
fotografování ka-
tedrál, kterých vy-
fotografoval desítky, 
ne-li stovky. Příte-
lem a kamarádem 
nejvěrnějším mu byl 
vždy a všude pří-
tomný jezevčík. 

Ač již s podlo-
meným zdravím, 
i v posledních letech 

jeho života se až do poslední chví-
le zajímal o dění v našem městě 
a pravidelně pročítal měsíčník, 
který před 22 lety zakládal. Roz-
loučení se bude na přání rodiny 
konat pouze v úzkém rodinném 
kruhu.

Čest jeho památce!
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Setkání spolužáků ročníku 1946 ze Základní školy ve Sta-
rém Městě, kteří letos slaví kulaté sedmdesátiny, přivítal v so-
botu 3. září 2016 obřadní sál radnice ve Starém Městě v čele se 
starostou Josefem Bazalou a matrikářkou Hanou Štěrbovou. 
Po úvodním projevu nejvyššího představitele města, ve kterém 
zavzpomínal na to, jak Staré Město vypadalo v době, kdy přije-
tí hosté navštěvovali zdejší základní školu, a připomněl rozvoj 
města a výstavbu za uplynulých 25 let, se slova ujala zástupkyně 
ročníku paní Miloslava Janíková. Poděkovala zástupcům města 
za krásné přijetí a spolužákům, kterých se sešlo asi 65, za hojnou 
účast. Poté se všichni přítomní podepsali do kroniky města a při-
pili si připravenou skleničkou vína.

Po celou dobu hrála trojice žáků Základní umělecké školy Ma-
rek Pavlica, Filip Najman a Jan Mikuš. Chlapci hudbou a zpěvem 
navodili skvělou atmosféru.

Nezapomnělo se ani na společné fotografování před budovou 
radnice, po kterém se spolužáci ročníku přesunuli do kostela 
na slavnostní mši. Pak si udělali procházku do restaurace NET 

SETKÁNÍ SEDMDESÁTNÍKŮ

v Uherském Hradišti, kde pokračovala zábava do pozdních od-
poledních hodin.

Text a foto: Aleš Korvas



Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 36. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.08.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.4 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/105 ostatní plocha 
o výměře cca 5 m2 v lokalitě ulice Sées 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku.

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, příp. NN, 
Hemza“, (umístění kabelu NN cca 20 m, 
skříně SP100) na pozemku p. č. 240/355 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, Hučíková, kab. 
smyčka NN“, (umístění kabelu NN – 2 m, 
skříně – 1 ks) na pozemku p. č. 4549/4 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.11 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, příp. NN, Svo-
zil+Čevelíková-FVE“, umístění vzdušné-
ho vedení NN na pozemku p. č. 4551/15 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.12 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti ve prospěch města Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 na právo umístění stavby 
„Výstavba infrastruktury pro RD Vele-
hradská Staré Město – 1. etapa – SO 302 
Vodovod“ na pozemku p. č. 6214/458 

ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56, IČ 65993390. 

2.1 projektovou dokumentaci na akci 
Chodník ulice Za Špicí Staré Město a uklá-
dá finančnímu odboru upravit vyčleněnou 
částku rozpočtu v rámci rozpočtového 
opatření.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
Chodník ulice Za Špicí Staré Město.

2.3 projektovou dokumentaci na akci VO 
Staré Město, osvětlení radnice.

6.1 žádost ředitele ZŠ Staré Město, o přijetí 
účelově určeného finančního daru od Wo-
men for Women, o.p.s., v rámci projektu 
obědy pro děti.

II. doporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.6 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2413 o výměře cca 300 m2 
a části pozemku p. č. 2414/19 o výměře 
cca 40 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, TC Staré Město, zapsaný spolek, 
Staré Město, Salašská 2182, IČ 22723153, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření 
aktivit Sport parku Rybníček o naučnou 
stezku a drobnou ubytovací kapacitu.

1.7 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 2422/14 ostatní plocha o výměře 
8 m2 v lokalitě ulice Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům paní Věře Absolonové a panu 
Jiřímu Absolonovi, bytem Staré Město, 
Na Hradbách 590, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
pod stavbou garáže. 

1.8 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2442/7 ostatní plocha o vý-
měře cca 4 m2 v lokalitě ulice Slavomírova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ing. Ladislavu Kouřímovi, 
bytem Uh. Hradiště, Mařatice, Družstevní 
848, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku – vstup do prodejny potravin. 

1.13 převod majetku – prodej částí po-
zemků: 
 

Část A)

• p. č. 717/3 orná půda o výměře 234 m2 
• p. č. 6080/8 orná půda o výměře 1.416 m2 
• p. č. 6080/14 orná půda o výměře 1.973 m2
za cenu 700 Kč/m2 (výměra pozemků 
bude snížena o pozemky pod plánovanou 
cyklostezkou - cca 1.000 m2) 

Část B)

• p. č. 718/2 orná půda o výměře 186 m2
• p. č. 6080/21 orná půda o výměře 1.000 m2
• p. č. 6080/22 orná půda o výměře 793 m2
• p. č. 6080/23 orná půda o výměře 849 m2
• p. č. 6080/24 orná půda o výměře 984 m2
• p. č. 6080/25 orná půda o výměře 2.545 m2
• p. č. 6080/28 orná půda o výměře 121 m2
za cenu 700 Kč/m2 (výměra pozemků 
bude snížena o pozemky pod plánovaným 
rozšířením polní cesty - cca 200 m2) 
vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti REC Group s.r.o., Staré Město, 
Brněnská 1372, IČ 25548034, za cenu 700 
Kč/m2, za účelem rozšíření areálu společ-
nosti REC Group.

1.14 převod majetku – výkup částí po-
zemků: 
 
• p. č. 6080/15 orná půda 
• p. č. 6080/16 orná půda 
• p. č. 6080/17 orná půda 
• p. č. 6080/18 orná půda 
• p. č. 6080/19 orná půda 
o celkové výměře cca 500 m2, vše v lokali-
tě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od společnosti OTR 
Recycling s.r.o., Staré Město, Kostelanská 
2128, IČ 28335830, za cenu 150 Kč/m2, 
za účelem plánované výstavby cyklostezky 
– ulice Kostelanská ve Starém Městě.

1.15 převod majetku – výkup částí po-
zemků: 

• p. č. 610/5 ostatní plocha 
• p. č. 610/25 ostatní plocha 
• p. č. 610/27 ostatní plocha 
• p. č. 610/29 ostatní plocha 
• p. č. 610/30 ostatní plocha 
• p. č. 610/45 ostatní plocha 
• p. č. 610/49 ostatní plocha 
o celkové výměře cca 640 m2, vše v lokali-
tě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od společnosti REC 
Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372, 
IČ 25548034, za cenu 250 Kč/m2 , za úče-
lem plánované výstavby cyklostezky – uli-
ce Kostelanská ve Starém Městě.
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II. nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.1 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 3674/6 ostatní plocha o výměře cca 
45 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Ing. Lubomíru Jeglovi, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2031, za účelem 
rozšíření zahrady, z důvodu možného ve-
dení inženýrských sítí pro bytovou výstav-
bu v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady.

1.2 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 3674/6 ostatní plocha o vý-
měře cca 40 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ing. Vítu Omelkovi, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2032, za účelem 
rozšíření zahrady, z důvodu možného ve-
dení inženýrských sítí pro bytovou výstav-
bu v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady.

1.3 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 233/103 ostatní plocha o výměře 
cca 22 m2 a části pozemku p. č. 233/103 
ostatní plocha o výměře cca 44 m2, vše lo-
kalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu Bohumilu 
Vojtkovi, bytem Staré Město, Sées 1990, 
za účelem přístupu do domu a zeměděl-
ského obhospodařování.

1.5 převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 6011/125 orná půda o vý-
měře cca 110 m2 a výkup části pozemku 
p. č. 6011/126 orná půda o výměře cca 35 
m2, vše v lokalitě Nad Olším ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
které jsou ve vlastnictví paní Zdenky Voj-
tkové, bytem Staré Město, Za Radnicí 535.

III. vzala na vědomí

5.1 analýzu hospodaření s finančními 
prostředky města sestavenou k 31. 7. 2016 
a žádá finanční výbor o vyjádření k ná-
vrhu rady města na rozložení finančních 
prostředků města do investičního kapitá-
lového portfolia.

6.2 návrh na insignii a vyzývá zhotovitele 
díla o cenovou nabídku.

6.3 činnost MěK Staré Město I. pololetí 
2016

IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
na akci Chodník ulice Za Špicí Staré Měs-
to tyto dodavatele: 

KARTUSEK - EKOSTAV s. r. o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

STAVAKTIV, s. r. o.
Trávník 2106
686 03 Staré Město

SVS CORRECT spol. s r. o.
Bílovice 513
687 12 Bílovice

TRADIX REALIZACE s. r. o.
Huštěnovská 2004
686 03 Staré Město

VI. souhlasila

5.2 s přijetím peněžního daru ve výši 
15.000,- Kč pro Základní školu, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, IČ 75022567, od Na-
dace SYNOT, Jaktáře 1475, Mařatice, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330, 
určeného na nákup vybavení pro flor-
bal, 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,

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 233/105 ostatní 
plocha o výměře cca 5 m2 v lokalitě ulice 
Sées ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku, na úředních deskách.
T: Ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. 
A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, příp. NN, 
Hemza“, (umístění kabelu NN cca 20 m, 
skříně SP100) na pozemku p. č. 240/355 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
 T: Ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Hu-

číková, kab. smyčka NN“, (umístění ka-
belu NN – 2 m, skříně – 1 ks) na pozem-
ku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: Ihned
 
1.11 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, příp. 
NN, Svozil+Čevelíková-FVE“, umístě-
ní vzdušného vedení NN na pozemku 
p. č. 4551/15 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
 T: Ihned

1.12 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti ve prospěch města 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, IČ 00567884 na právo umístění 
stavby „Výstavba infrastruktury pro RD 
Velehradská Staré Město – 1. etapa – SO 
302 Vodovod“ na pozemku p. č. 6214/458 
ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v loka-
litě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56, IČ 65993390, na úředních 
deskách. 
 T: Ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 37. Mimořádné zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 31.08.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. st. 1462 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 60 m2 v lokalitě Zadní kruhy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2 uzavření innominátní smlouvy mezi 
Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ 
70994234, a městem Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884.
Předmětem smlouvy je udělení souhlasu 
s umístěním a provozováním osvětlení 
podjezdu v prostoru železničního mostu 
v km 136,431 železniční trati Břeclav – 
Přerov. 

1.3 nájem části stavby „Farní kostel Sv. 
Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vy-
hlídku „pod křížem“, rozhlednu „nad 
zvonicí“ a schodišťovou komunikaci z vý-
chodu Jezuitského sklepa po rozhlednu 
„nad zvonicí“, ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlast-
nictví Římskokatolické farnosti Staré Měs-
to u Uherského Hradiště, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934, na dobu 
určitou od 01.09.2016 do 01.09.2036 a ná-
jemné ve výši 1,00 Kč/rok, za účelem zří-
zení a provozování vyhlídky pro veřejnost.

1.4 výpůjčku části stavby „Farní kostel Sv. 
Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vy-
hlídku „pod křížem“, rozhlednu „nad zvo-
nicí“ a schodišťovou komunikaci z výcho-
du Jezuitského sklepa po rozhlednu „nad 
zvonicí“, které jsou ve vlastnictví Římsko-
katolické farnosti Staré Město u Uherské-
ho Hradiště, Staré Město, náměstí Hrdinů 
8, IČ 46257934, a v nájmu města Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 

IČ 00567884, Sportovnímu a kulturnímu 
centru, Staré Město, Brněnská 1249, IČ 
75121824, na dobu určitou od 10.09.2016 
do 10.09.2017, za účelem provozování vy-
hlídky pro veřejnost. 

2.2 výsledek výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„VO Staré Město, osvětlení radnice“. Vy-
braný uchazeč Elektromontáže Wunder-
lich, s. r. o., Boršice 347, 687 09 Boršice, IČ 
26914891 s nabídkovou cenou 379 798 Kč 
bez DPH, 459 555 Kč včetně DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „VO Staré Město, osvětlení radnice“ 
s uchazečem Elektromontáže Wunderlich, 
s. r. o., Boršice 347, 687 09 Boršice, IČ 
26914891 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 

2.3 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na dodávky zadávané ve jed-
no dušeném podlimitním řízení na akci 
„Cisternová automobilová stříkačka pro 
JSDH Staré Město“.
 
II. jmenovala

2.3 komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek, která provede i otevírání obálek 
 a posouzení kvalifikace ve složení: členové 
– 1 člen Radoslav Malina - člen rady měs-
ta, 2. člen Jaroslav Pelka - člen rady města, 
3. člen Antonín Martínek - starosta sboru 
dobrovolných hasičů, 4. člen Jakub Kotač-
ka - velitel jednotky dobrovolných hasičů, 
5. člen Ing. Martin Řezníček, Ph.D. - stroj-
ník sboru dobrovolných hasičů; náhrad-
níci – 1. náhradník Josef Bazala, starosta 
města, 2. náhradník Mgr. Martin Zábran-
ský - místostarosta města, 3. náhradník 
Martin Rachůnek - referent odboru in-
vestic, 4. náhradník Ing. Robert Staufčík 
- vedoucí odboru investic, 5. náhradník 
Mgr. Darina Málková - referentka odboru 
investic.

III. určila

2.3 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku na dodávky zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na akci 
„Cisternová automobilová stříkačka pro 
JSDH Staré Město“ tyto dodavatele: 

HTS Jirny, B. Němcové 289, Jirny
KOBIT THZ s. r. o., Tovární 123, Slatiňany
THT Polička s. r. o., Starohradská 316, 
Polička
WISS Czech s. r. o., Halenkovice 10
Fin-plus consulting, divize požární techni-
ka, Podhradská 320, Pozlovice 

IV. rozhodla

2.1 o vyloučení uchazečů TRADIX REA-
LIZACE s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 
Staré Město a Služby SM, s. r. o., Za Špicí 
1798, 686 03 Staré Město na účasti ve vý-
běrovém řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „VO Staré Měs-
to, osvětlení radnice“ z důvodu, že tito 
uchazeči nejsou schopni dokončit realiza-
ci akce v požadovaném termínu z důvodu 
delší doby dodání svítidel. 

V. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. st. 1462 zast. plocha 
 a nádvoří o výměře 60 m2 v lokalitě Zadní 
kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
 u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  T: 
Ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Vážení a milí zákazníci,
dovolujeme si Vám oznámit, že v naší prodejně proběhne rekonstrukce, 

která pomůže zlepšit Vaše nákupní podmínky. Bude trvat 2 měsíce (říjen – 
listopad) a po tu dobu Vám budeme poskytovat služby v prostorách bývalé 

hospody na Salašce (ještě dříve Řeznictví u Dostálů).
Druhá změna je jednodušší: Staroměstská čokoláda bude mít nový obal. 

Věříme, že se Vám bude líbit. Marie Hráčková a kolektiv.
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U S N E S E N Í
z 38. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.09.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 82/17 ostat. plocha/zleň o výměře cca 
42 m2, který se nachází před pozemkem 
p. č. 7286 ostat. plocha v lokalitě ulice U Sk-
lépka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem vybudování par-
kovacích míst pro budoucí penzion a jejich 
následné užívání.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 4548/9 
ostat. plocha o výměře 19 m2, který se na-
chází před RD č. p. 514, ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Milanu Blahynkovi, bytem 
Staré Město, Brněnská 514, od 01.10.2016 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné ve výši 54 Kč/m2 za rok, 
za účelem vybudování a užívání parkovací-
ho místa před vzorkovou prodejnou obkla-
dů.

1.3 záměr na 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, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku.

1.7 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, příp. NN, Hemza“, (umístění kabelu 
NN cca 20 m, skříně SP100) na pozemku 
p. č. 240/355 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN cca 20 m 
a skříně SP100. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, kte-
rá bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., 
ve znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užitku, 
dle cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 za rok. 

1.8 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 

společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Hučíková, kab. smyčka NN“, (umís-
tění kabelu NN – 2 m, skříně – 1 ks) na po-
zemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelu NN a skříně - 
1 ks. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 za rok. 

1.9 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 
Česká republika, s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
257 33 591, na právo umístění stavby „St. 
Město, příp. NN, Svozil+Čevelíková-FVE“, 
umístění vzdušného vedení NN na pozemku 
p. č. 4551/15 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění vzdušného vedení 
NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 za rok. 

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 28085400, zastoupené společnos-
tí E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. 

Město, Luční čtvrť, Maděra, kabel NN“, 
(umístění kabelového vedení NN, kabelové 
skříně) na pozemku p. č. 71/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění kabelového vedení 
NN v délce cca 45 m a kabelové skříně. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2016 platí částka 20 Kč/
m2 za rok. 

2.1 studii protipovodňových opatření Salaš-
ka, ulice Tyršova, Staré Město.

2.2 projektovou dokumentaci na akci Bez-
bariérový chodník na ulici Velehradské 
 a U Sklépka ve Starém Městě, stavební ob-
jekty SO 101 Chodník ulice Velehradská 
DPS (část 1), SO 105 Parkoviště u bytových 
domů, SO 402 Veřejné osvětlení (část DPS).

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Bezbariérový chodník na ulici Velehradské 
a U Sklépka ve Starém Městě, stavební ob-
jekty SO 101, SO 105, SO 402“.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „Příprava území, inženýrské sítě pro RD 
Velehradská – 1. etapa“ s uchazečem Sdru-
žení Javorník – OTR - Rybárik; Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 
17 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadá-
vací dokumentace.

2.6 výsledek výběrového řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
Chodník ulice Za Špicí Staré Město. Vybra-
ný uchazeč TRADIX REALIZACE s.r.o., 
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ 
29188253 s nabídkovou cenou 904 411 Kč 
bez DPH, 1 094 337 Kč vč. DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Chodník ulice Za Špicí Staré Město s ucha-
zečem TRADIX REALIZACE s.r.o., Huště-
novská 2004, 686 03 Staré Město, 
 IČ 29188253 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace. 

3.1 že po dobu nepřítomnosti tajemníka 
a zároveň vedoucího hospodářsko-správní-
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ho odboru ing. Vladimíra Kučery, pověřuje 
Rada města podpisem přestupkové agendy 
p. Bc. Irenu Čechalovou, pracovnici HSO. 
Na základě Vnitřní směrnice č. S 02/2013, 
pověřený zástupce před svůj podpis uvede 
zkratku „v.z“.

5.4 na základě žádosti p. Vítězslavy Černé, 
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, 
IČ 75022559, změnu odpisového plánu ma-
jetku na rok 2016. 
 
6.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci „Vý-
měna stávajících analogových kamerových 
bodů za digitální IP kamery“.

II. vzala na vědomí

2.1 řešení protipovodňových opatření 
na vodním toku Salaška (zpětné klapky ka-
nalizačních výpustí, měřicí body v povodí 
Salašky, vybudování ochranných poldrů), 
bez kterých by protipovodňová ochrana při 
zvýšeném průtoku vody v Salašce nebyla 
dostatečná a uložila odboru investic dopra-
covat kombinaci varianty b a d a nacenit tuto 
investici.

4.1 žádost o územní řízení dle § 86 staveb-
ního zákona
 Stavebník: Kamex spol. s r.o., Kostelanská 
2122, Staré Město
 „Logistický areál Kamex 2“ na pozemcích 
parc.č. v k.ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

4.2 žádost o územní souhlas dle § 96 staveb-
ního zákona 
 Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice „Staré 
 Město, TS T83 Za cukrovarem, obnova“ (ve-
dení elektrické energie NN, VN a nová 
 trafostanice) na pozemcích v k.ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště.

4.3 žádost o společné řízení dle § 94a staveb-
ního zákona Stavebník: Petr Bukvald, 
 Patricie Bukvaldová, Michalská 1697, Staré 
Město Novostavba rodinného domu ul. 
 Svatovítská, na pozemcích parc.č. 69/1, 54/1 
a 4551/1 v k.ú. Staré Město 
 u Uherského Hradiště.
5.1 hospodaření města k 31. 7. 2016.

III. doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení

1.4 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 233/105 ostatní plocha o výměře cca 
5 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Zdence 
Vojtkové, bytem Staré Město, Za Radnicí 
535, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovná-
ní vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku.

1.5 převod majetku – výkup staveb, které se 
nachází v zemědělském areálu Drůbežárna 
Staré Město Dolní farma ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na pozem-
cích, které jsou ve vlastnictví města Staré 
Město:

 Drůbežárna na pozemku p. č. st. 1800
1. Drůbežárna na pozemku p. č. st. 1798
2. Drůbežárna na pozemku p. č. st. 2472
3. Transformovna na pozemku p. č. st. 2473
4. Sklad na pozemku p. č. st. 2474
5. Dílna na pozemku p. č. st. 1796
6. Skladový přístřešek na pozemku p. č. st. 
2476
7. Sklad na části pozemku p. č. st. 1801
8. Administrativní a sociální budova na části 
pozemku p. č. st. 1801
9. Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních 
vod
10. Plochy charakteru pozemních komuni-
kací
11. Kanalizace trubní profil 400 mm
12. Sítě kabelové se sloupy uličními do 8 m
13. Venkovní úpravy – oplocení
14. Jiné stavby – vodojem
15. Jiné stavby – kafilerie
16. Jiné stavby – úpravna vody
od společnosti ZEVOS, a. s., Uherské Hradi-
ště, Nádražní 25, IČ 46972501, za kupní cenu 
ve výši 4.000.000 Kč, která je cenou pevnou 
a konečnou.

1.6 převodu majetku – prodej pozemku
 
Část A)

• p. č. 717/3 orná půda o výměře 234 m2 
• p. č. 6080/8 orná půda o výměře 1.416 m2 
• p. č. 6080/14 orná půda o výměře 1.973 m2
za cenu 650 Kč/m2 + příslušná DPH (výmě-
ra pozemků bude snížena o pozemky pod 
plánovanou cyklostezkou - cca 1.000 m2) 

Část B)

• p. č. 718/2 orná půda o výměře 186 m2
• p. č. 6080/21 orná půda o výměře 1.000 m2
• p. č. 6080/22 orná půda o výměře 793 m2
• p. č. 6080/23 orná půda o výměře 849 m2
• p. č. 6080/24 orná půda o výměře 984 m2
• p. č. 6080/25 orná půda o výměře 2.545 m2
• p. č. 6080/28 orná půda o výměře 121 m2
za cenu 650 Kč/m2 + příslušná DPH (výmě-
ra pozemků bude snížena o pozemky pod 
plánovaným rozšířením polní cesty - cca 200 
m2) 

vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnos-
ti REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 
1372, IČ 25548034, za účelem rozšíření areá-
lu společnosti REC Group.

1.11 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-

cí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve prospěch města Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo 
umístění stavby „Výstavba infrastruktury 
pro RD Velehradská Staré Město – 
1. etapa – SO 302 Vodovod“ na pozem-
ku p. č. 6214/458 ostatní plocha o výměře 
cca 1 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace, Praha 4, 
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390. 
 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování inženýrské sítě – vodovod. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů, 
tj. zákona o oceňování majetku a metodikou 
budoucí strany Povinné (Finanční náhrady 
za umístění inženýrských sítí). Za předpo-
kládaný rozsah cca 1bm činí náhrada 500 Kč 
bez DPH (minimální náhrada). 

1.12 uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Staré Město (vlastník 
pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(stavebník) na právo provést na dotčených 
pozemcích ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, stavbu 
„D55 5507 Babice – Staré Město“ včetně sta-
vebních objektů 

pozemek KN p. č. výměra (m2) druh po-
zemku

st. 2936 53 zastavená plocha a nádvoří
4594/11 34 ostatní plocha, ostatní kom.
6030/115 34 ostatní plocha, ostatní kom.
6030/123 12 ostatní plocha, ostatní kom.
6034/52 1.195 orná půda
6034/298 510 orná půda
6044/378 144 ostatní plocha, ostatní kom.
7260/33 818 orná půda
7260/39 1.280 orná půda
7260/94 782 orná půda
7260/121 705 orná půda
7261/10 25 ostatní plocha, ostatní kom.
7262/2 181 ostatní plocha, ostatní kom.
7263/11 2 ostatní plocha, ostatní kom.
7264/4 15 ostatní plocha, ostatní kom.
7264/8 33 orná půda
7264/32 139 ostatní plocha, ostatní kom.
7264/33 191 ostatní plocha, ostatní kom.
7264/34 960 vinice
7264/35 702 orná půda
7264/36 74 orná půda
7264/64 65 orná půda
7264/70 11 orná půda
7264/82 7 orná půda
7265/7 775 orná půda
7265/35 1.847 orná půda
7265/39 20 ostatní plocha, ostatní kom.
7265/40 345 orná půda
7265/42 4.219 orná půda
7265/47 4.100 orná půda
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7265/48 552 orná půda
7265/49 224 orná půda
7265/50 169 orná půda
7265/56 203 vodní plocha, tok přirozený
7265/57 14.752 orná půda
7265/58 115 orná půda
7265/59 6 vodní plocha, tok přirozený
7266/8 136 orná půda
7266/31 461 orná půda
7266/41 988 orná půda
7266/42 379 orná půda
7266/43 45 orná půda
7266/49 47 vodní plocha, tok přirozený
7266/50 209 orná půda
7267/4 81 orná půda
7267/5 164 ostatní plocha, ostatní kom.
7267/31 329 orná půda
7267/77 254 orná půda
7267/96 90 orná půda
7267/112 2.212 orná půda
7267/114 75 orná půda
7267/118 11 ostatní pl, manipulační pl.
7267/119 443 ostatní pl, manipulační pl.
7267/137 421 ostatní plocha, ostatní kom.
7267/142 12 orná půda
7267/143 21 orná půda
7267/144 32 orná půda
7268/10 146 ostatní plocha, ostatní kom.
7269/6 14 orná půda
7269/8 134 ostatní pl, manipulační pl.
7272/2 2 orná půda
7272/3 24 orná půda
7273/15 3.168 orná půda
7273/66 113 ostatní plocha, ostatní kom.
7274/1 2.956 ostatní plocha, ostatní kom.
7274/12 226 orná půda
7274/54 8 ostatní plocha, ostatní kom.
7274/55 3.553 ostatní plocha, ostatní kom.
7275/5 163 orná půda
7275/14 275 orná půda
7283/4 351 orná půda
7284 3.394 orná půda

Stavební objekty:

SO 001 Demolice
SO 011 Příprava staveniště
SO 101 Dálnice D55 v km 8,390-16,700
SO 111 MÚK Staré Město – sever v km 12,320
SO 112 MÚK Staré Město – jih v km 16,460
SO 122 Přivaděč Staré Město v km 12,400
SO 123 Přeložka silnice III/42820 v km 
13,160-13,620
SO 124 Přeložka silnice III/42826 v km 13,620
SO 127 Rozšíření silnice I/50 v km 16,460
SO 133 Přeložka účelové komunikace v km 
13,650
SO 135 Účelová komunikace v km 15,400
SO 142 Přeložka polní cesty v km 12,230-
12,560
SO 143 Přeložka polní cesty v km 13,700
SO 144.2 Polní cesta v km 15,200
SO 145 Polní cesta v km 13,300
SO 153 Provizorní vozovky v km 13,500
SO 155 Provizorní vozovka pro stavbu SO 225
SO 156 Provizorní vozovka v km 16,500
SO 191 Oplocení D55 v km 8,390-16,700

SO 207 Most na D55 přes potok Salašku v km 
14,020
SO 208 Most na D55 přes silnici I/50H a MK 
v km 15,510
SO 210 Most na D55 přes silnici I/50 v km 
16,460
SO 222 Most na sil. III/42826 přes D55
SO 223 Most na rondelu MÚK St. Město – jih 
v km 0,320
SO 224 Most na rondelu MÚK St. Město – jih 
v km 0,940
SO 225 Most na polní cestě přes přivaděč Sta-
ré Město
SO 252 Zárubní zeď v km 12,885-13,520 
vpravo
SO 253 Zárubní zeď v km 14,250-14,640 vlevo
SO 254 Zárubní zeď v km 14,240-14,690 
vpravo
SO 255 Opěrná zeď v km 15,150-15,260 vlevo
SO 256 Zárubní zeď u silnice III/42820 vlevo
SO 301 Dešťová kanalizace D55 v km 8,390-
12,320
SO 302 Dešťová kanalizace D55 v km 12,320-
16,690
SO 311 Retenční příkop přivaděče
SO 312 Kanalizace pro drenáže přivaděče
SO 313 Kanalizace pro drenáže MÚK Staré 
Město – sever
SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 
15,150
SO 333 Přeložka vodovodu DN 150 v km 
13,600
SO 357 Odlučovač ropných látek v km 14,000 
vlevo
SO 359 Odlučovač ropných látek pro přivaděč
SO 401 Přeložka vedení VVN v km 14,690-
16,720
SO 402 Úprava vedení VVN v km 13,640
SO 414 Přeložka vedení VN v km 13,160 
a u sil. III/42824
SO 415 Přeložka vedení VN v km 13,590-
14,000
SO 416 Přeložka vedení VN v km 13,650
SO 418 Přeložka vedení VN v km 14,550-
15,330
SO 419 Přeložka přípojky VN k trafostanici 
v km 15,150
SO 422 Přeložka trafostanice v km 15,460
SO 433 Přeložka vedení NN v km 15,480
SO 435 Přeložka přípojky pro katodovou 
ochranu u sil. III/42824
SO 462 Přeložka podzemního sdělovacího ve-
dení v km 13,250-13,650
SO 488 Systém SOS – provizorní napojení te-
lematiky a hlásek na dispečink
SO 489 Systém SOS - vykrývací radiostanice
SO 491 Systém SOS – kabelové vedení 
SO 493 Systém SOS – optické kabely pro DIS, 
SOS a ITS
SO 495 Systém SOS – trubky pro optické ka-
bely
SO 501 Přeložka VTL plynovodu u sil. 
III/42824
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 13,400
SO 672 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 139,200-
139,700
SO 681 Přeložka a ochrana sdělovacích kabe-

lů v žkm 140,300-140,600
SO 682 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 
140,300-140,600
SO 683 Přeložka a ochrana sdělovacích kabe-
lů v žkm 139,200-139,700
SO 684 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 
139,200-139,700
SO 692 Přeložka a ochrana zabezpečovacích 
kabelů v žkm 139,200-139,700
SO 723 Přeložka oplocení vinice v km 13,450
SO 801 Vegetační úpravy na D55 a MÚK.

5.2 rozpočtové opatření č. 4/2016:
- zvýšení příjmů ze 152 295 000 Kč 
na 157 150 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 170 615 000 Kč 
na 175 210 000 Kč
- změna financování z 18 320 000 Kč 
na 18 060 000 Kč

6.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
Město ve 2. kole dotačních programů v roce 
2016 těmto spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2016
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. 
IČ 48491977 40.000 Kč
 zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou 
klubu

Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 
26552001 40.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní 
klubu

JISKRA Staré Město, z.s., IČ 
26634597 40.000 Kč
 zastoupena Janem Žitňanským, předsedou

Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 10.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 30.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru

Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 30.000 Kč
 zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předse-
dou

Staroměští šohajíci, spolek IČ 
22739050 15.000 Kč
 zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předse-
dou spolku

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

Soubor písní a tanců DOLINA o.s., IČ 
60370475 45.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
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souboru

Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, 
IČ 22879366 40.000 Kč
zastoupen Mgr. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní

z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, 
IČ 27056121 30.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou 
spolku

Taneční klub Tweet, o.s., IČ 
01775430 20.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou

Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 10.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou 
rady spolku

Svaz tělesně postižených v České republice z. 
s. místní organizace 12.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní

Obecně prospěšná společnost Střední od-
borné školy 20.000 Kč a Gymnázia Staré 
Město, o.p.s., IČ 25557998
zastoupena Mgr. Radkem Tymlem, ředite-
lem společnosti

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2016

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 
60370378 15.000 Kč
 zastoupen Miroslavem Horkým, předsedou 
spolku

B) Individuální dotace

Oblastní Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 20 000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
(účel: krytí mzdových a provozních nákladů 
služeb poskytovaných 
na území Starého Města nebo služeb posky-
tovaných občanům
Starého Města)

6.2 návrh na udělení ceny města Starého 
Města v roce 2016 pro Josefa Budaře, Ladi-
slava Prostředníka a Františka Slavíka.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit

6.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
Město ve 2. kole dotačních programů v roce 
2016 těmto spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2016

FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojo-
vých sportů z.s., IČ 22770461 0 Kč
zastoupen Mgr. Michalem Brázdilem, před-
sedou klubu

V. vyhlásila

5.3 výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z FRB v souladu s Pravidly pro tvorbu, čer-
pání a použití prostředků z Fondu rozvoje 
bydlení, která byla schválena usnesením 
3. ZM dne 25.02.2015. Lhůta pro podávání 
žádostí pro rok 2017 je stanovena v termínu 
od 01.10.2016 do 31.01.2017.

VI. revokovala

1.6 usnesení z 36. zasedání Rady města 
Staré Město ze dne 17.08.2016, pod bodem 
II./1.13.

VII. doporučila

2.1 vzhledem k výstupu studie protipo-
vodňových opatření Salaška, ulice Tyršova, 
Staré Město, že při záplavě z řeky Moravy je 
dost času na zřízení protipovodňové ochra-
ny (v řádu dní) provést ochranné technická 
opatření ve variantě b a d.

VIII. určila

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Bezbariérový chodník na ulici Velehradské 
a u Sklépka ve Starém Městě, stavební objek-
ty SO 101, SO 105, SO 402“ tyto dodavatele: 
TUFÍR, spol. s r.o. - Na Drahách 881, 686 04 
Kunovice, IČ 26263718

SVS - CORRECT, spol. s r.o. - Bílovice č.p. 
513, PSČ 687 12, IČ 25513141

STAVAKTIV s.r.o. - Trávník 2106, 686 03 
Staré Město, IČ 26302497

TRADIX REALIZACE s.r.o. - Huštěnovská 
2004, 686 03 Staré Město, IČ 29188253

STAVEBNINY Kodrla, s.r.o. - Huštěnovice 
363, 687 03 Babice, IČ 25547453

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. - Uher-
ské Hradiště - Jarošov 514, PSČ 68611, IČ 
26913216 

6.3 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky na akci 
„Výměna stávajících analogových kamero-
vých bodů za digitální IP kamery“ tyto do-
davatele: 
Base Systém spol. s r. o. – Hodonín 695 01, 
Jižní 25, IČ 253 10 496
SECURITY TECHNOLOGIES a. s. – Brno 
615 00, Komprdova 4333/20,
 IČ 440 15 542
 POLSON SECURITY, s. r. o. – Zlín 760 05, 

Křiby 4603, IČ 026 97 157

IX. rozhodla

2.4 o vyloučení uchazeče WSAEKO s.r.o., 
Na Kamenci 427, 786 72 Chvalčov, 
 IČ 27730352 z účasti v zadávacím řízení ve-
řejné zakázky „Příprava území, inženýrské 
sítě pro RD Velehradská – 1. etapa“ - pod-
limitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném řízení z důvodů ne-
splnění technických kvalifikačních předpo-
kladů.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Příprava území, inženýrské sítě 
pro RD Velehradská – 1. etapa“ - podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
v otevřeném řízení. Vybraný uchazeč Sdru-
žení Javorník – OTR - Rybárik; Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 
17 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455 
s nabídkovou cenou 14 868 538 Kč bez DPH, 
17 990 931 Kč vč. DPH.

X. souhlasila

2.7 s návrhem rozpočtového opatření 
04/2016 u investičních akcí předložených 
odborem investic a souhlasí s pořízením 
projektových dokumentací na akce, které 
mohou být financovány z dotací EU, případě 
státního rozpočtu dle seznamu předložené-
ho odborem investic.

XI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 82/17 ostat. plocha/zleň o výmě-
ře cca 42 m2, který se nachází před pozem-
kem p. č. 7286 ostat. plocha v lokalitě ulice 
 U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
parkovacích míst pro budoucí penzion a je-
jich následné užívání. T: Ihned
1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 6065/22 ostatní plocha 
o výměře 41 m2 v lokalitě Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.
 T: Ihned

2. Odbor investic

2.1 u investičních akcí města v ulici Tyršova 
(od napojení ulice na silnici I/55 po želez-
niční most ve staničení Salašky km 0,632) 
na obou březích vodního toku brát zřetel 
na zvolené ochranné technické opatření 
ve variantě b a d.
 T: do konce listopadu

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta



Začínal s fotbalem, náhodou se dostal k běhu na 200 metrů, 
400 metrů a nakonec skončil u skoku dalekého. Pouhých pět mě-
síců tréninku této pro něj zbrusu nové disciplíny mu stačilo na to, 
aby zvítězil v Táboře na Mistrovství republiky v atletice. Čtyřia-
dvacetiletý Adam Zelinka ze Starého Města tak v červnu porazil 
celorepublikovou špičku a stal se Mistrem ČR ve skoku dalekém.

1. Dobrý den, začněme pěkně od začátku. Atletice jste se 
jako malý nevěnoval, začínal jste s fotbalem, který jste i dlouho 
hrával. Jak jste se tedy vlastně ocitnul u atletiky?

Fotbal jsem hrával opravdu většinu života. Od devíti desíti let 
až do svých dvaadvaceti. Prošel jsem od začátku až do třetiligo-
vých klubů. Výš jsem se ale nikdy nedostal. Byl jsem sice rychlý, 
pravdou je, že mě nikdy nikdo nepředběhl, ale když došlo v té 
vysoké rychlosti na styk s míčem, to už jsem nějak nezvládal. Na-
konec jsem se dostal do Rakouska, kde se hrála soutěž na úrovni 
naší staroměstské Jiskry. Tam to samozřejmě bylo za lepší peníze. 
Tím ale můj fotbalový život končí.

2. Jak jste se tedy ocitl na atletické dráze.
Jednou jsme byli s kamarády v Hradišti a ti mě hecovali, že 

jsem rychlý, tak abych to šel zkusit na ovál. Tak jsem si řekl proč 
ne. Přelezli jsme v Hradišti plot, a když byl stadion zamčený, 
zkusil jsem si tam zaběhat. Ten kamarád mě změřil dvoustovku 
za necelých dvaadvacet vteřin. Večer jsem se podíval do tabulek 
a zjistil jsem, že pokud by to bylo správně změřeno, tak by to byl 
parádní výsledek i na celorepublikové úrovni. Napsal jsem tedy 
panu Vlčkovi, který trénuje v Hradišti skupinu atletů.  Ten mně 
samozřejmě nevěřil a pozval mě, abych si to přišel vyzkoušet 
na trénink, kde mně připravil vstupní test. Já jsem jej zaběhl a ne-
chal jsem se přemluvit, abych se začal věnovat atletice.

3. Jak dlouho jste musel trénovat, abyste mohl na první zá-
vody. Běhání a fotbal přece jen nejsou úplně podobné sporty 
a každý vyžaduje jiný styl přípravy. 

Já jsem k panu Vlčkovi bohužel přišel až po konci přípravy, 
takže jsem ani nic nenatrénoval. Měsíc po tom, co jsem přišel, 
jsme jeli na závody do Přerova, kde jsem závodil v trojboji, což je 
běh na šedesát, sto a dvě stě metrů. No a ten jsem vyhrál. Vlastně 
ani nevím jak. Prostě jsem jenom běžel a stačilo to na vítězství. 
Škoda, že jsem na atletiku nepřešel dřív, mohlo to být určitě lep-
ší. Potom se jelo na Mistrovství republiky do Ostravy a tam jsem 
doběhl čtvrtku jako osmý. Tehdy ji vyhrál Pavel Maslák. Všichni 
mně říkali, že je to super výsledek, že se na to trénuje celý život, 
no a mně stačily čtyři měsíce. Tím pro mě ale skončila sezóna. 
Sice se pořád jezdilo na nějaké závody, ale už jen takové menší. 
Dalším mistrovstvím bylo až Mistrovství Evropy, kam jsem se už 
ale nedostal.

4. Zatím to vypadá tak, že jste byl velmi nadějný i jako běžec. 
Proč jste tedy nezůstal u běhu? Skončit na Mistrovství republi-
ky po čtyřech měsících tréninku osmý přece není vůbec špatný 
výsledek.

Když jsme zahájili přípravu na další sezónu, tak jsme přijeli ze 
soustředění a kluci, se kterými jsem hrával fotbal tady ve Starém 
Městě za Jiskru, chtěli, abych jim trochu pomohl při pár zápasech. 
Trenérovi se to pochopitelně nelíbilo, že bych se mohl zranit a ne-

MISTROVSKÝ TITUL VE SKOKU DALEKÉM
ZÍSKAL TALENTOVANÝ STAROMĚŠŤAN

ustále apeloval, aby 
se mně nic nestalo. 
Samozřejmě jsem 
se zranil. Když jsme 
přijeli ze soustře-
dění, tělo asi bylo 
náchylnější a udělal 
jsem si něco s kole-
nem. Na dva měsí-
ce jsem byl mimo 
trénink. V atleti-
ce je znát týden-
ní absence, natož 
tak dvouměsíční. 
Když už konečně 
byla léčba téměř 
u konce a už jsem 
koleno v podstatě 
jen doléčoval, tak 
jsem šel hrát s klu-
ky futsalový turnaj 
do Uherského Hra-
diště. Ten jsme vy-
hráli, jenže někdo 
dal na Facebook 
fotku vítěze turnaje 
a uviděl ji tam tre-
nér. A jak ji uviděl, tak mě okamžitě vyhodil z týmu. Z minuty 
na minutu, rovnou přes Facebook.

5. Takže konec s běháním, ale atletice jste už zůstal věrný?
Dal jsem si chvíli pauzu, vrátil jsem se k fotbalu, ale říkal jsem 

si, že je škoda atletiku opustit. Rozhodl jsem se tedy jít do Prahy 
a zkusit štěstí s atletikou tam. Říkal jsem si, že to bude moje po-
slední šance, jak to v atletice ještě zkusit. Zašel jsem tam na sta-
dion, byla tam zrovna nějaká holčina, která mě poradila jak ská-
kat, co vlastně dělat. Tak jsem to zkusil a vyšlo z toho nějakých 
šest metrů osmdesát. To není žádný extra výsledek, ale zase to 
bylo bez rozcvičení a jakéhokoliv tréninku. Takže jsem se stěho-
val do Prahy. Tam jsem se potkal a pobavil s Tomášem Dvořá-
kem. Ten mně poradil kam jít trénovat a já jsem tak skončil u paní 
Kodešové, se kterou spolupracuji dodnes a závodím teď za USK 
Praha. Tam jsem přišel v listopadu, takže příprava byla zase jen 
listopad, prosinec a v lednu už začínala halová sezóna. Na halo-
vé republice jsem skončil tehdy šestý. Potom už začala příprava 
na letní sezónu, která po pěti měsících vyvrcholila Mistrovstvím 
republiky na dráze v Táboře.  A to se mně podařilo vyhrát výsled-
kem sedm metrů sedmdesát.  Škoda jen, že jsem neskočil ještě 
o pětadvacet centimetrů dál. Tím bych splnil limit na Mistrovství 
Evropy, ale tak třeba to ještě vyjde po delším tréninku.

6. Jaké jsou vaše další plány do nejbližší budoucnosti? 
Přechodem mezi během a skokem dalekým jsem si namohl 

achilovku a dostal jsem do ní zánět. Teď už jsem musel zbytek se-
zóny vypustit a budu se soustředit na doléčení. Dostal jsem v Pra-
ze smlouvu, takže teď už se můžu věnovat naplno jen tréninku. 
Věřím, že to bude další sezónu ještě lepší.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Rozhovor

Jméno:  Adam Zelinka
Věk:  24
Výška:  187 cm
Váha:  72 kg
Sportovní klub: USK Praha
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Na konci prázdnin proběhlo ve Starém Městě volejbalové sou-
středění chlapců a dívek pod hlavičkou staroměstského volejbalo-
vého oddílu VSK Staré Město. Za podpory města a Nadace Synot 
se  od pondělí do pátku  učilo a zdokonalovalo ve volejbalových 
dovednostech 32 dětí. Děti sbíraly zážitky z wellnesu, městského 
koupaliště, bowlingu a beach kurtech Sokolovny nebo alpiningu 
ve sportovním centru Insport v Uherském Hradišti. Hráčským  
zázemím se stala sportovní hala Širůch a trénování se ujala dvoji-

PRÁZDNINOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
BYLO ÚSPĚŠNÉ

ce  Jan a Martin Zábranští. Volejbalový kemp byl korunován tur-
najem a odpoledním posezením s grilováním v areálu Sokolovny.  
Za snahu a nasazení během kempu byly děti odměněny tričkem 
a doufáme, že řada z nich bude ve volejbalu pokračovat na sou-
těžích VSK Staré Město. Těšíme se na další ročník a děkujeme 
všem, kteří se na  přípravě kempu podíleli.

Text: Jan Zábranský, Foto: Aleš Korvas
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MICHALSKÉ HODY
Naše farnost má patrona sv. Michaela, archanděla, jehož 

svátek letos připadá na čtvrtek 29. 9. O nejbližší neděli, tedy  
2. 10. 2016, je  proto tradiční hodová slavnostní mše svatá 
v 10:00 hodin v chrámu Svatého  Ducha. Všichni občané jsou 
zváni a vítáni. (Bohoslužby v sobotu 1.10. v 18:00 hodin a v ne-
děli 2. 10. v 7:00 hodin proběhnou v kostele sv. Michaela)

MÁME V ŽIVÉ PAMĚTI BENE-
DIKCI CHRÁMU SV. DUCHA

5.10.2016  tomu budou již 2 léta, kdy na náměstí Velké Mo-
ravy byl uveden do dočasného užívání hlavní prostor kostela  
Svatého  Ducha a slavnostně požehnán. Nejen pro farní obec to 
je nezapomenutelná událost. Podle finančních možností farnos-
ti je pokračováno v dokončovacích pracích této nejvýraznější 
stavby v městě, která slouží veřejnosti k duchovním i kulturním 
účelům.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOKON-
ČOVÁNÍ CHRÁMU SV. DUCHA 
Aby bylo možné pokračovat v nutných stavebních pracích 

i splácet půjčku, obrací se farnost dvakrát ročně na občany měs-
ta s prosbou o finanční pomoc formou ohlášené veřejné sbírky. 
Ve dnech 10. až 16. října 2016 budou dvojice s oficiálním po-
věřením  podle předpisů navštěvovat domácnosti města s po-
kladničkou, do které můžete vložit svůj příspěvek. Zároveň se 
farnost obrací na všechny lidi dobré vůle s prosbou o modlitbu 
za dokončení  tohoto dobrého díla.

V neděli 11.9. 2016 po mši sv. byla požehnána již dokončená 
jižní věž kostela Svatého Ducha, pojmenovaná po sv. Metodějo-
vi. Vyhlídka na vrcholu věže je zpřístupněna veřejnosti z Event 
centra ve Starém Městě.

Věž symbolizuje srdce, které potřebuje přesáhnout samo 
sebe. Mějme přání, aby pohled na věž, a když jí budeme prochá-
zet,  proměňoval naše životy. Abychom se otevřeli kráse a pře-
sažnosti, která nás bude víc a víc spojovat s Láskou, milosrdnou 
láskou Ježíše Krista. 

ADORAČNÍ DEN
Adorace značí projev úcty, klanění. V řk. církvi patří adorace 

Bohu Kristu viditelnému v proměněné hostii, která je vystavena 
k úctě na oltáři chrámu. Jde o veřejnou tichou modlitbu, ve kte-
ré se k Bohu osobně obracíme s úctou, díkem, chválou, pros-
bami. Je to komunikace k duchovnímu životu nutná. A také je 
plodná, protože Bůh svým způsobem reaguje na naše projevy. 

V naší farnosti je adorační den 6. října, začíná v chrámu Sv. 
Ducha mší sv. v 6,30 hodin a končí pak večerní mší sv. v 18:00  
hodin. Po celý den je kostel otevřen všem návštěvníkům k ado-
raci a modlitbám za rodiny, farnost, obec, národ, svět… Využij-
me tento den – čas modlitby je časem nejlépe naplněným.

BIŘMOVÁNÍ V KOSTELE
SVATÉHO DUCHA 

Ti, kdo se v naší farnosti připravují k biřmování, jej přijmou 
poslední říjnovou neděli 30.10. od 10:00 hodin a v sobotu 29.10. 
(po večerní mši sv.)je můžeme společně podpořit  v prosbě 
za dary Ducha Svatého. Tyto dary jsou moudrost, rozumnost, 
vědění, dar rady, lásky, zbožnosti a především úcta k Bohu a jím 
stvořenému světu. Srdečně tedy zveme všechny v neděli 30.10 
na Slavnost biřmování, kterou bude našim 30 biřmovancům 
udělovat  nástupce apoštolů,  otec biskup z Olomouce. 

Právě dary Ducha sv. – tedy dispozice, 
aby člověk následoval Boží vnuknutí, ro-
zeznával dobro od zla a rozhodoval se pro 
dobro a jednal tak – jsou obsahem přijetí 
svátosti biřmování. Biřmování je posíle-
ním  a upevněním milosti, které se nám 
dostalo křtem.  Biřmovanci všem děkují 
za modlitební podporu!

Měsíc říjen je měsícem růžence. Den-
ně (půl hodiny) přede mší sv. můžeme 
v modlitbě růžence společně pozdravit  
Pannu Marii a svěřit jí svůj život i záleži-
tosti svého srdce.. 

 Maria, Tvé jméno je klíč, jenž nebe ot-
vírá. Královno posvátného růžence, oro-
duj za nás! 

-SV-
Prvňáčci přišli na bohoslužbu k zahájení školního roku i se svými novými aktovkami
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V pořadí již třetí ročník Procházky 
středověkem přivítalo staroměstské ná-
městí Velké Moravy v sobotu 20. srpna 
2016. Den plný historie, kdy členové spol-
ku přátel historie Morrigan představují 
návštěvníkům život, zbraně nebo řemes-
la v období 9. – 10. století, přivítal i letos 
několik desítek návštěvníků. Ti si mohli 
osahat a vyzkoušet nejen zbraně, ale také 
práci kováře a výrobu keramických nádob.

K vidění byly ukázky lukostřelby a to 
jak lovecké, tak i válečné. „Zdejší prostor 
je omezený a střelba by mohla být potenci-
álně velmi nebezpečná. Z bezpečnostních 
důvodů proto nemůžeme nechat veřej-
nost, aby si střelbu z luků osobně vyzkou-
šela,“ uvedl Bohumil Višenka, vedoucí 
skupiny Morrigan.

Své umění ovládání mečů předvedla 

Do zaslouženého důchodu odešel z řad staroměstské radnice 
další skvělý pracovník. Miroslav Kašpar se rozloučil s úřadem 
30. srpna 2016, kdy byl jeho poslední pracovní den. Ještě další 
měsíc ale bude na úřadu předávat svému nástupci agendu a roz-
pracované záležitosti.

Miroslav Kašpar pracoval na stavebním odboru 9 let, kon-
krétně od roku 2007. Před tím působil ve stavební společnostech  
R.K.SERVIS Uherské Hradiště. Jeho podpis je pod stovkami re-
konstrukcí i novostaveb. Po celou dobu vždy pečlivě posuzoval 
jednotlivé případy a radil občanům i firmám se složitými a často 
se měnícími požadavky legislativy.

Jeho pomoc veřejnosti i kolegům je proslulá a za to mu náleží 
obrovský dík.

„Mirkovi přejeme v dalších letech zaslouženého důchodu 
hlavně pevné zdraví, rodinné pohody, štěstí a hodně vyhraných 
zápasů při jeho oblíbeném tenisu,“ dodal na závěr starosta Josef 
Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM

MIROSLA KAŠPAR ODCHÁZÍ DO DŮCHODU

útok a přetláčení skupiny šermířů se štíty. 
Zejména pro děti to bylo skvělé zpestře-
ní sobotního odpoledne. Program byl ale 
nabitý celou řadou dalších aktivit. Děti si 
mohly zabojovat v dobovém kolbišti, pro-
jet se na ponících, vyzkoušet práci tepaře 
brnění, naučit se dobovým tancům nebo 
se podívat na pohádku, kterou zahrálo di-
vadlo Zdeňka Štěpánka z Napajedel. 

Své „umění“ předvedl i mistr kat, který 
dal dobrovolníkům ochutnat na vlastní 
kůži mučící techniky, ukázal techniky stí-
nání a představil mučicí nástroje. Členové 
skupiny Morrigan připravili také ukázky 
dobové kuchyně. K ochutnání tak byla 
populární višňová omáčka, jáhlová nebo 
bramborová kaše připravované podle pů-
vodních receptů.

Text a foto: Aleš Korvas

také skupina šermířů ze Zábřehu na Mo-
ravě. Návštěvníci si mohli osobně zkusit 
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Víkend nabitý zážitky mohli zažít návštěvníci na sklonku 
prázdnin ve Sport parku Rybníček. V pátek 26. srpna zde vystou-
pily legendární Rychlé šípy a o den později hrála a zpívala domácí 
Dolina.

„Slovácké divadlo hrálo své první představení v sezóně právě 
u nás na Rybníčku, to je pro nás velká pocta. Všechno proběhlo, 
jak mělo, však na Rychlé šípy i Bratrstvo kočičí pracky dohlížel 

I takto vypadá okolí popelnic na sídlišti Kopánky ve Starém 
městě. Místo pro tříděný odpad si někteří spoluobčané pletou 
s místem, kam lze vyhazovat  objemný odpad, jako třeba  sta-
rý nábytek. Rádi bychom tímto informovali všechny obyvatele 
Starého Města, že nepotřebný domácí odpad, kterým může být 
například starý nábytek, matrace, koberce (tzv. objemný odpad) 
… lze odvézt do areálu KOVOSTEEL  Recycling, s.r.o., kde má 

RYCHLÉ ŠÍPY ŘÁDILY NA RYBNÍČKU,
ZA DOLINOU PŘIŠLA NEVĚSTA

ODPAD U POPELNIC NA SÍDLIŠTI KOPÁNKY

přímo na místě režisér představení Robert 
Bellan,“ usmívala se hlavní organizátor-
ka kulturních, společenských a sportov-
ních akcí ve Sport parku Rybníček, Lenka 
Pindurová.

Atmosféra představení byla skvělá, po-
chvalovalo si ji jak téměř 300 diváků, tak 
samotní herci. Několik desítek diváků 
mohlo také poprvé vyzkoušet nové pose-
zení na terase, ze kterého měli na pódium 
výhled jako na dlani.

V sobotu slavné Šípáky vystřídala Cim-
bálová muzika Dolina. „Bylo znát, že Do-
lina je domácí, atmosféra byla opravdu 
srdečná. Navíc večer za svými kolegy a ka-
marády dorazila jedna ze členek souboru, 
která se právě ten den vdávala, a tak jsme 
na Rybníčku přivítali i opravdovou nevěs-
tu,“ doplnila Lenka Pindurová. Vystoupení 
Doliny bylo tak úspěšné, že na Rybníčku 
uvažují o jejich stálém „angažmá“ na každé 
další léto.

„Letos jsme si ověřovali a zkoušeli, co funguje, na co naši ná-
vštěvníci slyší. A můžeme říct, že Šípy a Dolina jednoznačně bo-
dovaly, podobně jako víkendy věnované gastronomickým specia-
litám,“ uzavřela Lenka Pindurová.

Text a foto: Petra Kučerová

od loňského roku každé číslo popisné v katastru obce možnost 
vyvézt do sběrného dvora  až 200 kg objemného odpadu nebo až 
500 kg vytříděného  materiálu z bouracích prací (při kusovitosti 
do 50 mm)  bezplatně. Podrobné informace najdete na webových 
stránkách města v sekci odpady, v položce  “Odpady odebírané 
od občanů města Staré Město- ceník“.

Text: Aleš Korvas, Foto: Martin Sýkora
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Stojící zleva doprava:
starosta Josef Bazala, tř. učitelka Vlasta Dostálková, Kateřina Janoušková, Pavla Houdková, Ondřej Hruboš, Matěj Lipovský, Filip 
Vaculík, Tibor Horváth, Petr Navrátil, Pavel Číhal, Klára Hrudňáková, Tereza Číhalová, ředitel školy Josef Jurnykl.
Klečící zleva doprava:
Kristína Hrazdírová, Adam Krejčiřík, Eliška Smištíková, Nikolas Dostálek, Jakub Martinák, Martin Navrátil, Lukáš Fuglík, Jakub 
Jartoš, Kristína Chybíková.

Stojící zprava doleva:
ředitel školy Josef Jurnykl, Daniel Vrba, Tobiáš Bardoň, Filip Pochylý, Ondřej Zajíc, Beata Salaqardová, Filip Klimeš, Rozárie Škopí-
ková, Barbora, Kratochvílová, Magda Nožičková, Klára Silná, Samantha Škuntová, Hana Hájková, tř. učitelka Milana Matyášová, 
starosta Josef Bazala.
Klečící zleva doprava:
Nicol Essenderová, Vanesa Vaňková, Tereza Vávrová, Petr Masarik,Jan Macháček, Vítek Perník, Tomáš Smělík, Martin Koutník, 
Erik Kovář,
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Stojící zprava doleva:
ředitel školy Josef Jurnykl, Lucie Jakšíková, Jan Lazárek, Viktor Prchal, Nikol Matušíková, Nela Ferencová, Dominik Kolařík, Eliška 
Tvrdoňová, Josefína Marika Vaňková, Ondřej Němec, Adriana Štanglová, Jan Lysák, tř. učitelka Jana Broklová, starosta Josef Bazala
Klečící zleva doprava:
Kristínka Spáčilová, Iva Dorazilová, Richard Folko, Jakub Štípa, Jan Otáhal, Adam Borek, Jáchym Pavlica, Jiří Mazůrek, Lenka 
Dundelková, Martin Chmelík, Štěpán Chmelík 

Stojící zleva doprava:
starosta Josef Bazala, tř. učitelka Hana Doležalová, Matin Horňák, Jiří Horváth, Marek Plevák, Mischal Vojtek, Radim Adamík, 
Matyáš Podhola, Marek Mouček, Matyáš Horkel, Adam Bukvald, ředitel školy Josef Jurnykl.
Klečící zleva doprava:
Tomáš Vybíral, Sabrina Marovičová, Anna Ferdová, Marie Pleváková, Veronika Javorová, Adéla Víchová, Amálie Kaňovská, Enri-
co Zaglio, 
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Zájem o tanec a chuť naučit nebo 
zlepšit své taneční dovednosti uvol-
něnou formou. To je ve stručnosti cíl 
a úkol Tanečního klubu Tweet, který 
působí ve Starém Městě. Ačkoliv mají 
ve svém názvu slovo klub, klub jako 
takovým vlastně nejsou. Podle jejich 
vedoucího Tomáše Horvátha je totiž 
podstatou klubů také účast na sou-
těžích. „To u nás a našich členů není 
možné, v našem věku je míra nervozi-
ty ještě značně násobená,“ řekl vedou-
cí Tanečního klubu Tweet a současně 
lektor tance Tomáš Horváth. 

Počátky vzniku tanečního klubu 
jako občanského sdružení se datu-
jí do roku 2013. Původní zakládají-
cí členové ale tancují již od školního 
roku 2010/2011, kdy navštěvovali ta-
neční kurzy pro dospělé. „Sdružení vzniklo tak, že jsme 
jednoho nedělního odpoledne při kávě spolu s mojí že-
nou, která je mimochodem rovněž tanečnice, a našimi 
žáky, čili návštěvníky kurzu pro dospělé došli k závěru, 
že by se nám všem líbilo tancovat a trénovat častěji než 
jen během plesové sezóny. Rozhodli jsme se proto, založit 
si občanské sdružení a společně trénovat i mezi plesovou 
sezónou,“ objasnil počátky vzniku klubu Horváth a připo-

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

míná jejich motto: „Plesová sezóna nikdy nekončí“.
Členská základna Tanečního klubu Tweet je v součas-

né době tvořena především stálými návštěvníky. Ty tvoří 
deset párů. Nejmladším z nich je 17 let, nejstaršímu páru 
potom dohromady více než 100 let. Široký je nejen věkový 
rozptyl členů, ale také jejich bydliště. Na tréninky do Sta-
rého Města přijíždějí nejen Staroměšťáci a milovníci tance 
z Uherského Hradiště, ale i ze Zlechova, Tupes, Buchlovic, 
Jalubí, Ostrožské Nové Vsi, Bílovic, Veselí nad Moravou, 

Uherského Brodu nebo i z Lipova. 
„Dokonce přijíždí na tréninky i jeden 
z našich dlouholetých členů, který se 
přestěhoval do Českých Budějovic. 
Pokaždé, když přijede ke své přítel-
kyni, přijdou si zatančit na trénink,“ 
doplnil Tomáš Horváth.

Jedním z hlavních cílů a přání 
členů je, aby se jejich řady rozšířily 
o další milovníky tance. Neznalost 
tance podle nich určitě není překáž-
kou. „Přístup ke všem členům je vel-
mi, velmi, velmi individuální. Není to 
tak, že se jede strojově dnešní hodina 
se učí ten a ten tanec, kdo nestíhá, 
má smůlu. Tomu, komu to nejde tak 
rychle jako ostatním se rádi přizpů-
sobíme a budeme se mu věnovat o to 

TANEČNÍ KLUB TWEET
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déle,“ říká vedoucí klubu a dodává, že není  důležitý věk, 
nebo taneční zkušenosti, ale radost z tancování.

Kromě tradičních společenských tanců zejména pro 
náš domovský region, kterými jsou valčík a polka, jsou 
standardně trénované tance doplněny o Walz, Tango, Fox-
trot či Slowrock. Z latinskoameric-
kých tanců je to Cha-cha, Jive, Sam-
ba, Rumba, Mambo a Salsa. Zároveň 
se ale věnují také jiným tanečním sty-
lům, například tanci Clock v rytmu 
diskotékové hudby či Rock and Rollu 
a Argengentinskému tangu.  Tyto se 
trénují na každoročních kurzech a se-
minářích. Ti, kteří by si rádi osvěžili 
paměť naučených tanečních prvků se 
mohou každý měsíc zúčastnit veřej-
ných tanečních tréninků.

Vrcholem sezóny pro členy bývá 
dnes již tradiční miniples s bohatou 
tombolou a doprovodem skupiny 
Madusong.

Všichni zájemci nejen o naučení 
se novým tancům, ale i připomenu-

tí si těch dříve naučených, jsou vítáni. Tréninky skupiny 
bývají jednou týdně v prostorách Společenského a kultur-
ního centra ve Starém Městě a to vždy v úterý od 18:30 
do 20:30.  Před sezónou se intenzita tréninků navýší ještě 
o jeden trénink týdně.

Taneční klub Tweet organizuje rovněž taneční kurzy 
pro dospělé a žáky 9. tříd ZŠ. „Dospělácké“ taneční star-
tují v pondělí 3. října od 20:00. Zájemci o kurzy mohou 
přijít do SKC ve Starém Městě, kde se lektoři budou těšit, 
že je budou moci seznámit se základními kroky a jedno-
duchými prvky několika standardních i latinskoameric-
kých tanců. Deváťáci startují o týden později, tedy 10. říj-
na ve stejných prostorách. Začínají ale již od 17:00 a cílem 
lektorů bude připravit žáky na blížící se školní ples tak, 
aby i oni si na něm mohli zatancovat. Váháte, jestli do ta-
nečních, nebo tanečního kroužku chodit? Přijděte tedy 
na tzv. zkoušku. Na poprvé se podíváte, drobně si něco 
vyzkoušíte a pak se teprve rozhodnete, jestli s námi bude 
pokračovat. 

Název spolku: Taneční klub Tweet o.s.

Rok založení: 2013

Počet členů: 20 - 36

Adresa sídla: Jezuitská 410, Staré Město 686 03

Webová stránka: www. http://tktweet.cz/

Tel. číslo: 731 496 30

Jméno kontaktní osoby: Tomáš Horváth
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Sen většiny rodičů a několika dětí 
se stal skutečností. Opět začala ško-
la, školka a pravidelný režim dětí se 
tak vrací do starých kolejí. Pro téměř 
osmdesát dětí se bude jednat o první 
školní rok. Slavnostní uvítání je če-
kalo jako již tradičně v první školní 
den, ve čtvrtek 1. září. Na prvním 
stupni se sešli žáci prvních čtyř 
ročníků spolu s rodiči a rodinnými 
příslušníky na nádvoří.  Zde k nim 
promluvili zástupci města, starosta 
Josef Bazala, místostarosta Martin 
Zábranský a ředitel školy Josef Jur-
nykl. Slova se ujali také staroměstský 
farář otec Miroslav, starosta Koste-
lan nad Moravou Pavel Duda, jejichž 
žáci zdejší školu rovněž navštěvují 
a v neposlední řadě také reprezen-
tant sdružení a přátel školy.  Druhý 
stupeň se setkal na nádvoří mezi jed-
notlivými pavilony školy.

Letošní rok bude navštěvovat  sta-
roměstskou základní školu na 720 
žáků. Na obou stupních všichni 
přednášející popřáli dětem hodně štěstí 
a zábavu při učení  v letošním školním 
roce.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

rosta, co se v daných zařízeních podařilo 
během prázdnin vybudovat a jaké jsou 
nejbližší plány na letošní rok.

Text a foto: Aleš Korvas

Uvítání nechybělo ani v mateřských 
školách, které jsou ve Starém Městě tři. 
V každé z nich probrali s ředitelkami 
i paními učitelkami  starosta a místosta-

V sobotu 27. srpna 2016 organizoval Slovácký Veteran Car 
Club Uherské Hradiště  již 17. ročník jízdy Veteráni Moravským 
Slováckem. Jedním z průjezdních kontrolních míst bylo i par-
koviště před staroměstskou radnicí. Milovníci letitých automo-

VETERÁNI MĚLI KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ
I PŘED STAROMĚSTSKOU RADNICÍ

bilů a motocyklů tak měli příležitost vidět za krásného slunné-
ho počasí nablýskané veterány přímo v provozu. 

Text a foto: Aleš Korvas
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Příjemná atmosféra, krásné počasí 
a sportovní duch ovládli v sobotu 20. srp-
na odpoledne víceúčelový komplex Sport 
park Rybníček ve Starém Městě. VIP tur-
naje sportovních osobností v tenisových 
čtyřhrách se tady zúčastnilo 12 dvojic, 
tedy rovných 24 hráčů. Ti nejen sporto-
vali a užívali si grilovaného selátka, ale 
také přispěli na výchovu mladých teniso-
vých nadějí.

„Turnaj měl výbornou atmosféru. 
Sešla se tady skvělá parta lidí, za což 
jsme opravdu rádi. Na Tenisovou aka-

VIP TURNAJ VE SPORT PARKU RYBNÍČEK
VYNESL PŘES 10 TISÍC KORUN

demii Slovácko, která se věnuje výcho-
vě mladých tenistů, se nakonec vybralo 
na vstupném a dalších dobrovolných pří-
spěvcích víc než deset tisíc korun,“ po-
chvalovala si hlavní organizátorka turnaje 
Lenka Pindurová.

Kromě nadšených amatérských hrá-
čů ze Slovácka se VIP turnaje zúčastnilo 
i několik známých osobností. Například 
bývalý hokejový reprezentant Jaroslav 
Balaštík, tenisté Michal Tabara a To-
máš Cibulec nebo wimbledonský vítěz 
v v mixu z roku 2001 Leoš Friedl. Ten 

nakonec s parťákem Bronislavem Lapčí-
kem obsadil bronzovou příčku. Stříbrem 
se pyšní dvojice Pavel Štěpánek – Dušan 
Kotek a zlato si odnesli další tenista To-
máš Pindur s hercem Zdeňkem Kupkou.

Už 3. září se ve Sport parku Rybníček 
uskuteční další tenisový turnaj, tentokrát 
burčákový. „Turnaj je otevřený veřejnosti, 
přijďte si k nám zahrát. Startovné je dvě 
stě korun a pro každou dvojici máme 
v ceně litr burčáku,“ zve s úsměvem Len-
ka Pindurová.

Text a foto: Petra Kučerová

V Rodinném centru Čtyřlístek při SVČ Klubko ve Starém 
Městě jsme 5.9. zahájily kroužky a akce pro maminky s dětmi 
od 4 měsíců do 3 let. Každý pracovní den 9.00-11.00 probíhá 
některý z našich kroužků, nebo akcí v bývalé družině vedle ZŠ.

Nahlédněte do programu a přehledu kroužků zde v novi-
nách, nebo na www.klubkosm.cz. Na všechny se těší náš maňá-
sek kašpárek a  Martina Všetulová.

ČTYŘLÍSTEK 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 Pra-
vidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení 
budou upřednostňovány stavební úpravy, moder-
nizace bytových a rodinných domů, které pove-
dou 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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PROGRAM SKC
ŘÍJEN A LISTOPAD

středa 5. října
HIMALAYAN EXPEDITION TREKKING
cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka
Jezuitský sklep, začátek 18.00 hod.

sobota 8. října
STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA
Jezuitský sklep
Vstupné od 17.00 hod. 200,- Kč
Předprodej vstupenek v IC

sobota 15. října
REFLEXY
Bigbít
začátek 20.00 hod.

sobota 5. listopadu
Taneční bigbít
DOCTOR´S BAND
host: Felix ex- Invence
začátek 20:00 hod.

sobota 26. listopadu
HALOGEN
Bigbít
Začátek 20.00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě oslavil významné jubileum – 125. 
výročí založení sboru. Při této příleži-

HASIČI SLAVÍ 125 LET ZALOŽENÍ SPOLKU
projevu ocenil nejen práci hasičů, ale 
i příkladnou práci s mládeží, kdy počet 
mladých hasičů mohou Staroměšťanům 
jiné dobrovolné spolky závidět. Mezi 
oceněnými byl i nejstarší člen sboru a za-
sloužilý hasič Josef Otépka, který převzal 
z rukou starosty sboru Antonína Martín-
ka a velitele sboru Jakuba Kotačky skle-
něnou přilbu. Starosta města Josef Baza-
la předal při příležitosti založení sboru 
starostovi SDH Staré Město pamětní list. 
Ocenění a darů ale obdrželi oslavenci ce-
lou řadu.

Za dobu své existence má sbor na svém 
kontě nespočet zásahů, do budoucna jim 
přejeme co nejméně zásahů u požárů 
a mimořádných událostí.

Text a foto Aleš Korvas 

tosti, která se konala 
ve Společensko-kul-
turním centru ve Sta-
rém Městě, bylo 
vyznamenáno ně-
kolik desítek hasičů. 
Jednotlivá ocenění 
převzali hasiči z ru-
kou starosty Sboru 
dobrovolných hasičů 
ve Starém Městě pana 
Antonína Martínka, 
starosty Okresní-
ho sdružení hasičů 
Uherské Hradiště 

pana Václava Holáska a starosty Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska pana 
Ing. Karla Richtera, který v předneseném 
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Domov pro osoby se zdravotním postižení Staré Město Kopánky, Vincentinum Velehrad, 
Kunovice Cihlářská, Chráněné bydlení Uherské Hradiště a Staré Město, Sociálně terapeutická 

dílna Uherské Hradiště Cafe 21 
 

Vás srdečně zvou na 2 ROČNÍK zábavného odpoledne 

BAVTE SE S NÁMI  
 kdy: 12. 10. 2016 
 kde: kulturní centrum Staré Město – SOKOLOVNA 

 

Program 
 14:00 zahájení 
 14:30 prezentace sociálních služeb s možností zakoupení drobných výrobků klientů a 

hudební vystoupení Jiřího Kury 
 16:30 vystoupení Travesti skupiny DIVOKÉ KOČKY                      
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Vás srdečně zvou na 2 ROČNÍK zábavného odpoledne 

BAVTE SE S NÁMI  
 kdy: 12. 10. 2016 
 kde: kulturní centrum Staré Město – SOKOLOVNA 
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 14:00 zahájení 
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Předposlední prázdninovou neděli 
21. srpna 2016 pořádali místní dob-
rovolní hasiči ve Starém Městě soutěž 
zařazenou do Velké ceny OSH ČMS 
Uherské Hradiště. Již od ranních ho-
din, kdy probíhala příprava sportov-
ního areálu Rybníček na soutěž, pl-
nily kapky vody požární nádrž. I přes 
tuto nepřízeň počasí se ale podařilo 
vše úspěšně nachystat a s příjezdem 
prvního sboru i slábl dopolední vy-
trvalý déšť. Na zahajovacím nástup se 
konečně počasí umoudřilo a starosta 
města Josef Bazala mohl soutěž zahá-
jit.

Po krátké poradě vedoucích druž-
stev se nakonec o vítězství popralo 
deset družstev mužů a sedm družstev 
žen. Jako první nastoupilo domácí 
družstvo mužů, které dosáhlo vý-
sledného času na pravém terči 19,62 
sekund (na levém 19,45 sekund) čímž 
si zajistili celkové čtvrté místo. Sou-
těž v kategorii mužů ovládlo družstvo 
Vések B (17,57 sekund), následované 
družstvem Vésky A (18,47 sekund) 
a Hradčovicemi (18,78 sekund).

V kategorii žen jako první nastou-
pily Bílovice, které se rovněž umís-
tily na čtvrtém místě s časem 22,61 
sekund. První místo si pak odvezly 
ženy z Bojkovic (19,28 sekund) násle-
dované družstvem z Pohořelic  (20,80 

HASIČSKÉ ZÁVODY NA ŠIRŮCHU

ré Město, Zlínskému kraji, firmě BT 
servis, Bobík Nábytek s.r.o., Pivovaru 
Uherský Brod, Spolku přátel Slivovi-
ce SM a Ing. Tomáši Mazáčovi - fi-
nanční poradenství. V doplňkových 
disciplínách, které již tradičně tuto 
soutěž obohacují, uspělo v nejrychleji 
sražením terči o demižón vína sta-
rosty SDH družstvo Vések B u mužů 
a družstvo Bojkovic u žen. V disciplí-
ně o nejvyrovnanější sestřik o cenu 
firmy BT servis u mužů Vésky B 
a u žen družstvo z Pohořelic.

Z výčtu výsledků nesmíme zapo-
menout na umístění mužů z Horní 
Bečvy, s kterými máme již více jak 
čtyřicetiletou družbu. V dobře roz-
běhnutém pokusu je bohužel postihla 
závada na materiálu a s jedním sra-
ženým terčem v čase 23,23 sekund se 
umístili až na desátém místě.

Text: Martin Řezníček,
Foto: Aleš Korvas

sekund) a Salaše (21,74 sekund). 
Na závěrečném nástupu prosví-

ceném sluncem si pak vítězná druž-
stva krom věcných a finančních od-
měn odvezla i putovní poháry. Zde 
je nutné poděkovat sponzorům naší 
soutěže a to jmenovitě městu Sta-

STAROMĚSTSKÉ NOVINY Hasiči



14. ročník mezinárodního šachového 
turnaje FIDE Open Staré Město se celkem 
již počtvrté stal kořistí nasazené jedničky 
GM Vladimíra Tally. Po bezchybném star-
tu (4/4) přišla série čtyř remíz, která jej 
dočasně posunula na průběžné šesté mís-
to. V závěru se pak ale v partii s Františ-
kem Vránou vrátil do čela turnaje a klid-
nou remízou v posledním kole si první 
příčku ziskem 7,5 bodu z 10 pohlídal.

Stejný bodový zisk, ovšem s horším po-
mocným hodnocením, stačil i na druhé 
a třetí místo IM Stanislava Jasného a IM 
Martina Červeného. Zatímco Stanislav 
Jasný podával výborné výkony již od za-
čátku (exceloval především ve věžových 
koncovkách), Martin Červený po prohře 
s Martinou Fuskovou už ve druhém kole 
musel spoléhat na nekompromisní stíhací 
jízdu čela turnaje.

Z domácích borců se nejlépe dařilo FM 
Františku Vránovi, který vybojoval vyni-
kající čtvrtou příčku. Jen dvě místa za ním se stejným bodovým 
ziskem skončil Vojtěch Dobeš. Los je proti sobě posadil do po-
sledního kola a oba evidentně nechtěli riskovat pád z první de-
sítky, proto partie skončila rychlou remízou, která jim zajistila 
také 1. a 2. místo v krajském přeboru mužů. V případě výhry se 
mohl František Vrána dotáhnout až na bronzovou medaili, Voj-
tovi Dobešovi by při vítězství připadlo čtvrté místo.

14. ročník turnaje byl hrán zároveň jako Krajský přebor Zlín-
ského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a doros-
tenek. Všechny kategorie ovládli šachisté domácího ŠK Staré 
Město:

KP mužů:
1. FM František Vrána (ŠK Staré Město)
2. Vojtěch Dobeš (ŠK Staré Město)
3. FM Josef Mudrák (Slavia Kroměříž)

FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 2016
- GM TALLA POČTVRTÉ

KP žen:
1. Jana Zpěváková (ŠK Staré Město)
2. Viktorie Všetulová (ŠK Staré Město)
3. Klára Spáčilová (ŠK Staré Město)

KP juniorů:
1. Martin Húsek (ŠK Staré Město)
2. Ondřej Stuchlý (ŠK Staré Město)
3. Alexandr Skalský (ŠK Staré Město)

KP juniorek:
1. Viktorie Všetulová (ŠK Staré Město)
2. Klára Spáčilová (ŠK Staré Město)

KP dorostenců:
1. Martin Húsek (ŠK Staré Město)

Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Vojtěch Dobeš – FM František Vrána

Předsedkyně ŠK Staré Město Věra Dobešová, IM Stanislav Jasný, GM Vla-
dimír Talla, IM Martin Červený, ředitel turnaje – Radim Stuchlý, Starosta 
města Staré Město Josef Bazala

IM Martin Červený, Matouš Eret, FM František Vrána, 
Petr Bažant 
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2. Ondřej Stuchlý (ŠK Staré Město)
3. Alexandr Skalský (ŠK Staré Město)

KP dorostenek:
1. Viktorie Všetulová (ŠK Staré Město)
2. Klára Spáčilová (ŠK Staré Město)

Ve vedlejších kategoriích byli úspěšní:

Kategorie žen:
1. Martina Fusková (BŠŠ Frýdek-Místek)
2. Jana Zpěváková (ŠK Staré Město)

FIDE Elo do 2200:
František Vrána (ŠK Staré Město)

FIDE Elo do 2000:
Michal Zavadil (ŠK Duras BVK)

FIDE Elo do 1800:
Jan Skalka (ŠK Veselí nad Moravou)

Nejlepší žák:
Matouš Eret (TJ Plzeň Košutka)

Nejlepší senior:
Alois Lanč (Lokomotíva Trnava)

V rámci turnaje proběhla na náměstí Velké Moravy ve sklep-
ních prostorách EVENT centra šachová simultánka s IM Mar-
tinem Červeným. Mezinárodní mistr sehrál celkem 12 partií, ze 
kterých povolil soupeřům pouze tři remízy. Zbylých devět her 
čerstvý držitel velmistrovské normy přesvědčivě vyhrál a potvr-
dil tak svou ratingovou převahu.

Úterní dopoledne patřilo tradičnímu bleskovému turnaji. Le-
tos se k šachovnicím posadilo 20 soupeřů, kteří se utkali každý 
s každým. IM Martin Červený potvrdil své nasazení a s přehle-
dem zvítězil, vyrovnanější situace nastala na 2.-4. místě. Franti-
šek Vrána, Matouš Eret a Petr Bažant nasbírali po 15ti bodech, 
pomocné hodnocení přisoudilo Františku Vránovi stříbro, 
bronz talentovanému mladíkovi Martinu Eretovi a nepopulární 
bramboru Petru Bažantovi.

Úspěch opět slavily i nešachové doprovodné akce: při sobot-
ní večerní grilovačce měli dospělí možnost ochutnat produkty 
Spolku přátel slivovice a porovnat tak různé druhy ovocných 
pálenek, čtvrteční ochutnávka vín Klubu přátel vína pak pohla-
dila chuťové pohárky devíti různými odrůdami. Vše pod dohle-
dem odborníků se zasvěceným výkladem při příjemné uvolněné 
atmosféře.

Turnaj přes mírně slabší účast (93 hráčů z 5ti zemí), kterou 
ovlivnilo souběžně hrané mistrovství Evropské Unie mládeže 
v Koutech nad Desnou, a navazující mistrovství Evropy mládeže 
v Praze naplnil očekávání. Na start se postavilo celkem 13 titu-
lovaných hráčů – 2 velmistři, 7 mezinárodních mistrů a 4 FIDE 
mistři, takže mladí hráči dostali možnost utkat se s kvalitními 
soupeři a získat cenné zkušenosti. 

Na slavnostní zakončení přijal pozvání starosta města Staré 
Město Josef Bazala, který vítězům předal ocenění, pozval účast-
níky na jubilejní 15tý ročník a přislíbil podporu města i do dal-
šího období.

Jako ředitel turnaje musím poděkovat všem sponzorům (pře-
devším město Staré Město, Zlínský kraj, Nadace SYNOT) , roz-
hodčím, organizátorům i šachovým nadšencům, bez nichž by 
takovou akci nebylo možné uspořádat.

Výsledky hráčů ŠK Staré Město:
4. FM František Vrána  7/10
6. Vojtěch Dobeš   7/10
19. Martin Húsek   6,5/10
23. Ondřej Stuchlý  6/10
25. Alexandr Skalský  5,5/10
26. Petr Blaha   5,5/10
35. Jana Zpěváková  5,5/10
39. František Mrkus  5/10
44. Richard Štefaník  5/10
51. Antonín Vávra   4,5/10
63. Jan Nekarda   4,5/10
64. Albert Zelnitius  4,5/10
65. Lukáš Macháček  4,5/9
74. Vlastimil Babula  4/10
82. Roman Lapčík   3/6
84. Vojtěch Lukáš   3/10
85. Viktorie Všetulová  3/10
87. Stanislav Foltýnek  3/10
91. Klára Spáčilová  1/7

Vítěz 14. ročníku FIDE Open Staré Město – GM Vladimír 
Talla

Vítězové kategorií krajského přeboru
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O víkendu 10.-11.9. se na dvou mís-
tech konala dvě mistrovství republiky 
mládeže v rapid šachu - v Klatovech pro-
běhlo MČR do 10ti, 12ti a 14ti let, ve Vyš-
kově pak MČR do 16ti, 18ti a 20ti let.

V kategorii chlapců do 10ti let se po-
staral o vynikající výsledek Vlastimil 
Babula, který se drtivým finišem (3/3) 
vyhoupl na fantastické 3. místo! Prapor 
dívek držela nad hlavou Viktorka Vše-
tulová, která skončila v kategorii D12 
na velmi pěkném 9. místě.

Turnaj tentokrát vůbec nevyšel Sašovi 
Skalskému, kterému rychlé tempo moc 
nesvědčí a skončil na 24. místě. Sašovi 

Je to již 50 let co jsme opustili základní školu, a proto se 
chceme s Vámi všemi sejít a zavzpomínat. Sejdeme se v sobotu 
15. října 2016, v 15:45 hodin u hřbitova.

V 16:00 hodin položíme kytičku na hrob těm spolužákům, 
kteří nás již opustili.

V 17:00 hodin budeme přijati na radnici a po společném fo-
tografování přejdeme do restaurace „Masáro“ na Kopánkách, 
kde posedíme a pobavíme se. Zde si každý může objednat sám 
na co má chuť. Vstupné je 50 Kč (kytičky a poštovné). Těšíme se 
na Vás všechny. Váš přípravný výbor.

Šachový klub Staré Město rozšířil tým trenérů mládeže! Vel-
mistra Vlastimila Babulu, Antonína Horsáka, Radima Stuch-
lého a Petra Lapčíka od září doplnili reprezentační trenér IM 
David Kaňovský, velmistryně Joanna Worek a Ondřej Stuchlý. 

Máte-li zájem o královskou hru, přijďte se podívat na naše 

MEDAILOVÉ ŽNĚ ŠACHISTŮ NA MČR
V RAPID ŠACHU

SETKÁNÍ
PO 50 LETECH

ŠACHOVÝ KLUB STARÉ MĚSTO
PŘIJÍMÁ MLADÉ ŠACHISTY

držme pěsti a doufejme, že si spraví chuť 
na Mistrovství světa v klasickém šachu, 
které se koná tentokrát v Rusku, kam od-
létá již 19.9.

Ve starších kategoriích nám udělal 
obrovskou radost Franta Mrkus, když 
vybojoval senzační 2. místo mezi chlapci 
do 16ti let. Jen o příčku níž skončil Mar-
tin Húsek, který po vynikajícím startu 
(4 ze 4) mírně zvolnil a celkem to stačilo 
na bronzovou medaili v H18. Velice cen-
ný úspěch!

V turnaji získávali zkušenosti i Albert 
Zelnitius s Lukášem Macháčkem. Oba se 

statečně prali se staršími ročníky a uhráli 
po 3 bodech. Seřadili se v celkovém pořa-
dí za sebe na 54., resp. 55. místo.

V rámci turnaje proběhla i soutěž 
družstev (4 hráči z jednoho klubu), kde 
se ŠK Staré Město ve složení Martin 
Húsek (6,5/9), František Mrkus (6/9), 
Albert Zelnitius (3/9), Lukáš Macháček 
(3/9) umístilo na vynikajícím 3. místě.

Všem hráčům děkujeme za vzornou 
reprezentaci klubu a města, sponzorům 
(především město Staré Město, Zlínský 
kraj, Nadace SYNOT) za dlouhodobou 
podporu.

tréninky začátečníků, které probíhají každé pondělí od 16:00 
do 19:00 v klubovně šachu ve Společensko-kulturním centru. 
Přijímáme děti od pěti let. Více informací Vám poskytne Radim 
Stuchlý, tel.: 737 218 250, e-mail: radim.stuchly@gmail.com.

Pozvánka na volejbalové  zápasy 
Skupina 1. liga muži - 1. část soutěže
(1-M) v hale Širůch ve Starém Městě

3. kolo
30.09. 18:00 

Staré Město - Dobřichovice
4. kolo

01.10. 17:00
Staré Město - MFF Praha

7. kolo
21.10.16 19:00

Staré Město - Turnov
8. kolo

22.10.16 16:00
Staré Město - TJ ČZU Praha

Uzávěrka příštího čísla je 
14. 10. 2016.

Další noviny vyjdou 
27. 10. 2016
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Nečekaně a úspěšně skončil jubilej-
ní 20. ročník turnaje „O pohár hejtma-
na Zlínského kraje“ pro domácí VSK.  
Ve velmi silné konkurenci extraligových 
mužstev a prvoligového nováčka Black 
Volley Beskydy obsadili svěřenci kouče 
Karabce stříbrný stupínek. 

Zápasy turnaje se hrály na 2 hrané 
sety, takže v případě výhry si mužstva 
do tabulky započetla 2 body, při remíze 
získalo každé mužstvo 1 bod a při prohře 
žádný. Domácí celek postupně remizoval 
s extraligovým Brnem 1:1. Překvapivě ur-
val bod i s kompletním Zlínem, který na-
stoupil se všemi posilami a stejně se mu 
dařilo i s mužstvem slovenské extraligy 
Myjavou. V závěrečném zápase pak v pří-
mém souboji s nováčkem 1.ligy a prvním 
soupeřem nového ligového ročníku Black 
Volley Beskydy vyhráli domácí 2:0. 

Text: Petr Straka, Foto: Aleš Korvas

PŘEKVAPIVÝ ÚSPĚCH STAROMĚSTSKÝCH VOLEJBALISTŮ 

Tabulka: 

1. Zlín   6 bodů 
2. Staré Město 5 bodů 
3. Brno   4 body 
4. Myjava   3 body 
5. Beskydy  2 body 

Sestava VSK: 

nahrávači   Truong, Klimeš 
blokaři Skyba, Janečka 
univerzál Adamec 
smečaři Kroča, Kvapilík, Dubovský, Vičar 
libero  Bláha 
trenér  Karabec  

Kompletní výsledky turnaje: 

Zlín  – Staré Město  1:1  (15,-20)
  – Brno   2:0 (19,17)
  – Myjava 2:0 (23,23)
  – Beskydy 1:1 (20,-19) 

Staré Město – Brno   1:1 (-22,19) 
  – Myjava 1:1 (-17,25)
  – Beskydy 2:0 (25,22) 

Brno  – Myjava 2:0 (25,23) 
  – Beskydy 1:1 (-20,18)

Myjava - Beskydy 2:0 (17,17) 
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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

VZPOMÍNKA

Osud nám nevrátí nikdy co vzal, vrací jen vzpo-
mínky, bolest a žal.

Dnes 12.10. tomu bude již 20 let, co nás opustila 
paní Anna Kovalčíková. Zároveň si připomeneme 
17 let úmrtí pana Antonína Kovalčíka.

S láskou vzpomínají dcery Marie, Antonie a syn 
Josef s rodinami.

Pozvánka na zvěřinové hody
v Jídelně za Radnicí

se budou konat ve dnech:
pátek 18.11.2016

od 17. do 22 hodin
a v sobotu 18.11.2016

od 11 do 22 hodin.
Rezervace na telefon 605 126 710.

Druhou říjnovou sobotu, tj. 8.10.2016,  bude Jezuitský sklep 
na náměstí Velké Moravy opět patřit vínu. Staroměstští vinaři 
sdružení v Klubu přátel vína pořádají II. Staroměstský den vína. 

Celodenní program začíná již po deváté hodině, kdy se 
do sklepa začnou sjíždět účastníci tradičního Zavírání vinař-
ských cyklostezek, od 17:00 pak začne hlavní program volnou 
degustací vín staroměstských vinařů, navazuje řízená degustace 
Zámeckého vinařství Bzenec a pak už začne hrát a zpívat oblíbe-
ná CM Čechovci a návštěvníci budou pokračovat ve volné degu-
staci.

„Loňský první ročník nás velmi příjemně překvapil velkým 
zájmem o tuto akci, myslím, že laťka je nastavena vysoko a proto 
jsme hledali špičkové vinařství, které důstojně naváže na loňské 
vinařství Štěpána Maňáka, jehož prezentace měla velký úspěch. 
Zámecké vinařství Bzenec je držitelem titulu Vinařství roku 2015 
a čerstvě také Vinař roku 2016, sám mám jejich vína v oblibě 
a myslím, že řízená degustace bude pro návštěvníky zážitkem,“ 
říká předseda spolku Dalimil Vrána. 

Předprodej vstupenek byl zahájen 1. září v staroměstském In-
formačním centru, srdečně Vás zvou členové Klubu přátel vína.

STAROMĚSTSKÝ
DEN VÍNA PODRUHÉ



STAROMĚSTSKO NA SLAVNOSTECH VÍNA



PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN


