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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Druhý říjnový víkend se nesl celou 
republikou v duchu voleb do krajských 
zastupitelstev. Své reprezentanty na další 
čtyři roky si vybírali občané všech třinácti 
krajů. Ve Zlínském kraji bylo do bojů re-
gistrováno na dvě desítky stran a politic-
kých uskupení. Nejvíce sympatií napříč 
celým krajem si získala KDU-ČSL, která 
získala z celkových pětačtyřiceti mandátů 
v zastupitelstvu rovných 12, a může si pro-
to vybírat své koaliční partnery, se kterými 
bude chtít v našem kraji další 4 roky roz-
hodovat o dění na krajské úrovni. Nejvý-
še postaveným, co se místa na kandidátní 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
ZLÍNSKÉHO KRAJE OVLÁDLA KDU-ČSL

listině týče, byl z našeho města starosta, 
Josef Bazala, který na krajské kandidátce 
zastával třetí místo. Tato pozice mu zajis-
tila místo v zastupitelstvu, ale dost možná 
i na některém z dalších krajských postů. 
„Především bych chtěl vyjádřit velké po-
děkování voličům za odevzdané hlasy pro 
KDU-ČSL. Velmi si cením i preferenč-
ních hlasů, kterých jsem získal celkem 
2042 a obhájil jsem tak třetí místo na naší 
kandidátce. Rozumím tomu, že spous-
ta spoluobčanů ve Starém Městě si nyní 
klade otázku, jak to se mnou bude dál, 
zda odejdu na kraj nebo zůstanu nadále 

starostou Starého Města,“ uvedl starosta, 
Josef Bazala a dodal, že nechce kumulovat 
funkce. Současně přiznává, že je mu bližší 
dokončit rozpracované významné investi-
ce ve Starém Městě, které dlouhodobě při-
pravoval. Na druhé straně podle jeho slov 
nechce zklamat voliče, od kterých získal 
tak vysokou důvěru.  „Jednání s budoucím 
hejtmanem Jiřím Čunkem a dalšími kole-
gy, ať už vnitrostranickými tak koaličními 
stále pokračují a dokud nebude definitivně 
rozhodnuto, byly by jakékoliv informace 
pouze ve spekulativní rovině. V případě, 
že zůstanu ve Starém Městě, budu usilovat 
o získání postu předsedy výboru nebo ko-
mise,“ doplnil Josef Bazala.

Povolební jednání začala ihned 
po oznámení výsledků voleb a podle 
posledních informací to vypadá, že bu-
dou tvořit kromě vítězných lidovců ještě 
ANO, které skončilo na druhém místě,  
Starostové a nezávislí, kteří byli třetí, 
a ODS, která ziskem 3 mandátů v zastu-
pitelstvu obsadila ve volbách 7. místo. 
Pokud dojde k podepsání koaliční čtyřd-
ohody, rozdělí si vedení kraje strany, kte-
ré dohromady představují 29 mandátů  
z 45 možných, a budou tak mít v krajském 
zastupitelstvu pohodlnou, téměř dvoutře-
tinovou většinu.

Text a foto: Aleš Korvas
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nostním přípitku byl pro všechny účastní-
ky připraven drobný raut s občerstvením. 
„Cenu města udělují již několik let v pod-
statě všechna okolní města. Bylo tedy jen 
otázkou času, kdy ji začneme udělovat 
i my. Já sám jsem si s touto myšlenkou po-
hrával v hlavě už několik let,“ řekl starosta 
Josef Bazala.

Návrhy nominací se řídí podle schvá-
lených pravidel, která jsou ke stažení 
na webových stránkách města.

„Jsem velice rád, že se Rada a Zastupi-
telstvo města rozhodlo k oceňování osob-
ností města. Je důležité, abychom pochvá-
lili a poděkovali lidem, kteří se ve svém 
životě zasloužili o rozvoj města a tak 
přispěli k lepšímu spokojenému životu. 
Děkujeme za všechny návrhy nominací 
a věříme, že se v příštím roce objeví další, 
u neúspěšných nominací třeba i opakova-
né.“ řekl místostarosta Martin Zábranský.

Slavnostní atmosféru dokreslil hrou 
na varhany Jan Plevák.

Text a foto: Aleš Korvas
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Cenu města Starého Města udělil v úte-
rý 4.10.2016 na staroměstské radnici prv-
ním třem oceněným  osobnostem starosta 
města Josef Bazala. Z celkového počtu šes-
ti nominovaných této nově udílené ceny, 
které navrhli občané nebo spolky, byli 
Radou města a nakonec i Zastupitelstvem 
města vybráni tři naši spoluobčané.  Josef 
Budař, Ladislav Prostředník a František 
Slavík si tak kromě pamětního listu, me-

HISTORICKY PRVNÍ OSOBNOSTI SI PŘEVZALY
CENU MĚSTA STARÉHO MĚSTA 

daile, rytiny se symbolikou velkomorav-
ského Veligradu a drobného dárku odnesli 
také finanční odměnu. 

Ocenění bude od letošního roku udě-
lovat radnice každoročně, a to za mimo-
řádný přínos pro život města, jeho repre-
zentaci a propagaci například v oblasti 
rozvoje umění, kultury, sportu, podnikání 
nebo vzdělávací či charitativní činnosti. 
Po převzetí jednotlivých ocenění a slav-

Josef Budař 

- stavitel kostela sv. Ducha, kulturní a du-
chovní propagace nového centra náměstí 
Velké Moravy, rozvoj cestovního ruchu 

Oceněn za významnou činnost v oblas-
ti rozvoje kulturního a duchovního života 
města.

Otázka: Získal jste historicky první oceně-
ní Cena Města Starého Města. Jak jste reagoval 
na vaši nominaci?

Odpověď: Velmi mě to potěšilo. Ani ne tak 
samotná nominace, protože o té jsem neměl 
tušení, ale spíše pak to, když mě přišel dopis 
informující mě o tom, že jsem byl vybrán.  
Toto ocenění je pro mě něco naprosto nové-

ho. Moc takových 
ocenění nemám, 
proto mě bude jis-
tě těšit ještě hodně 
dlouho.

Ladislav Prostředník

- dlouholetý reprezentant staroměstského 
hokeje a fotbalu, úspěšný trenér mládeže, který 
za svoji kariéru vychoval řadu sportovců

Oceněn za významnou činnost v oblasti 
sportovní reprezentace a rozvoje sportovního 
života města.

Otázka:  Získal jste historicky první oceně-
ní Cena Města Starého Města. Jak jste reagoval 
na vaši nominaci?

Odpověď: „Představte si, že před 40 lety 
získal takové ocenění můj otec. Na sportu jsem 
založil celý svůj život, proto si toho ocenění vel-
mi vážím. O nominaci jsem neměl ani tušení, 
až jsem se dozvěděl od kamarádů, že jsem byl 

navržen. Až v pátek 
jsem se oficiálně do-
zvěděl, že jsem byl 
vybrán a abych se 
dostavil k převzetí,“ 
řekl dojatý Ladislav 
Prostředník

František Slavík 

- významně se zasloužil o osamostatnění 
Starého Města, bývalý starosta města a první 
hejtman Zlínského kraje, dlouholetý repre-
zentant Starého Města ve sportovní oblasti, 
konkrétně ve volejbale a v hokeji

Oceněn za významnou činnost v oblasti 
rozvoje města, veřejného a sportovního ži-
vota.

Otázka:  Získal jste historicky první oce-
nění Cena Města Starého Města. Jak jste rea-
goval na vaši nominaci?

Odpověď: „Samotného mě to velmi pře-
kvapilo. Já sám jsem podával nominaci, 
ale nic se dlouhou dobu nedělo. Nakonec 

jsem dostal dopis, 
ve kterém jsem byl 
vyzván, abych se 
dostavil k převzetí 
ocenění,“ uvedl 
oceněný František 
Slavík 



Druhou a letos již poslední část pří-
spěvků na svoje aktivity převzali v úterý 
4.10.2016 z rukou radních úspěšní žada-
telé jednotlivých spolků ve Starém Městě. 
Finanční prostředky uvolněné ve 2. kole 
programových dotací by měly pokrýt ze-
jména náklady spojené s organizací akcí 
pro veřejnost a aktivit spolků a sportov-
ních klubů v roce 2016. Jedná se o menší 

příspěvek, než jaký je udělován na jaře.  
Ten jarní je totiž určen především na zajiš-
tění základního financování činnosti spol-
ku jako takového. „Spolky si dnes o dotace 
města musejí žádat o něco složitějším způ-
sobem než dříve. Aby mohly dnes předaný 
příspěvek obdržet, musely pro své členy 
a občany Starého Města připravit atraktiv-
ní program, kterého by se mohla zúčastnit 

i veřejnost. Poté vyplnily žádost, sestavily 
rozpočet akce a opatřily ji povinnými pří-
lohami. Mám radost, že se to většině ža-
datelů podařilo, a Staré Město tak může žít 
bohatým spolkovým životem,“ uvedl mís-
tostarosta Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas
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SPOLKY PŘEVZALY OD MĚSTA FINANČNÍ
PŘÍSPĚVKY NA AKCE A AKTIVITY V ROCE 2016

Komponovaný pořad cestovatele Jiří-
ho Kráčalíka přilákal ve středu 5. 10. 2016 
do Jezuitského sklepa několik desítek ná-
vštěvníků. Pro ty cestovatel připravil zhru-
ba hodinový film  z cesty do Himalájí, kde 
podnikl několikadenní pochod do vesnice 

CESTOVATELSKÁ BESEDA PŘILÁKALA DESÍTKY LIDÍ
Langtang. Tu jen několik hodin po jejich 
návratu z ní přikryla během pěti minut la-
vina z kamení a ledu do výšky deseti metrů. 

Působivý cestopis plný krásných záběrů 
na nepálské velehory a fotografií usměva-
vých domorodců a dětí provázel autor bě-

hem celého filmu vlastním komentářem 
a zážitky z cesty, na kterou se podle jeho 
slov určitě ještě někdy vrátí. Na konci pořa-
du Jiří Kráčalík ochotně odpovídal na otáz-
ky z publika.

Text a foto: Aleš Korvas
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Nejstarším občanem Starého Města je paní Jarmila Rokosová, 
která oslavila ve čtvrtek 13.10.2016 již sedmadevadesáté naroze-
niny. Gratulace za celý městský úřad se ujal starosta Josef Bazala 
v doprovodu matrikářky paní Hany Štěrbové. Po předání kytice, 
pamětního listu, dárkového koše a fotografování se radniční re-
prezentace zdržela na poobědovou kávu, kterou připravila dcera 

NEJSTARŠÍ OBČANKA STARÉHO MĚSTA
SLAVÍ 97. NAROZENINY

oslavenkyně.
Její vysoký věk jí nic neubral na vitalitě a zájmu o dění kolem 

sebe.
Paní Rokosové přejeme vše nejlepší a ještě hodně šťastných let.

Text a foto: Aleš Korvas

Zaslouženého ocenění se dočkala 
dlouholetá knihovnice Městské knihovny 
ve Starém Městě, paní Milada Rokytová. 
Zlínský kraj společně s Krajskou knihov-
nou Františka Bartoše ve Zlíně se ji roz-
hodly odměnit za dlouholetou a vynikající 
práci v knihovně a zapojení se do kultur-

OCENĚNÍ PRO KNIHOVNICI MILADU ROKYTOVOU
ního a společenského dění města uděle-
ním zvláštního uznání. 

Paní Rokytová se věnuje práci knihov-
nice ve Starém Městě již 32 let, když do ní 
nastoupila v roce 1984. Je tak jednou z nej-
déle sloužících aktivních knihovnic.  Sama 
s touto činností začínala v Uherském Bro-

dě. Knihovna pod jejím vedením je udr-
žována dlouhodobě na vysoké úrovni, 
a během jejího působení došlo  k mnoha 
pozitivním změnám jak v organizaci, tak 
činnostech pro veřejnost.

Text a foto:  Aleš Korvas



AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.09.2016 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města k 31.08.2016.

K bodu 5) analýzu hospodaření s finančními 
prostředky města sestavenou k 31.07.2016.
 
II. schválilo

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 4/2016:
 - zvýšení příjmů ze 152 295 000 Kč 
na 157 055 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 170 615 000 Kč 
na 175 495 000 Kč
 - změnu financování z 18 320 000 Kč 
na 18 440 000 Kč
 
K bodu 6)
 
6.1 převod majetku – prodej části pozem-
ku 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 Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, TC Staré Město, 
zapsaný spolek, Staré Město, Salašská 2182, 
IČ 22723153, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná 
DPH, za účelem rozšíření aktivit Sport par-
ku Rybníček o naučnou stezku a drobnou 
ubytovací kapacitu. 

6.2 převod majetku – prodej části pozemku 
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 Absolo-
novi, bytem Staré Město, Na Hradbách 590, 
za cenu 600 Kč/m2 + příslušná DPH, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů pod stav-
bou garáže.

6.3 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 2442/7 ostatní plocha o výměře 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 + příslušná DPH, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku – vstup do prodejny potravin. 

6.4 převod majetku – prodej částí pozemků: 
• 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
• 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
• p. č. st. 1462 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 60 m2
 (výměra pozemků bude snížena o pozem-
ky pod plánovanou cyklostezkou - cca 1.000 
m2 a o pozemky pod plánovaným rozšíře-
ním 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 cenu 650 Kč/m2 + 
příslušná DPH, za účelem rozšíření areálu 
společnosti REC Group.

6.5 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 narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozemku.

 6.6 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:
1. Drůbežárna na pozemku p. č. st. 1800
2. Drůbežárna na pozemku p. č. st. 1798
3. Drůbežárna na pozemku p. č. st. 2472
4. Transformovna na pozemku p. č. st. 2473
5. Sklad na pozemku p. č. st. 2474
6. Dílna na pozemku p. č. st. 1796
7. Skladový přístřešek na pozemku
p. č. st. 2476
8. Sklad na části pozemku p. č. st. 1801
9. Administrativní a sociální budova na části 
pozemku p. č. st. 1801
10. Nádrže pozemní mimo nádrže odpad-
ních vod
11. Plochy charakteru pozemních komuni-
kací
12. Kanalizace trubní profil 400 mm
13. Sítě kabelové se sloupy uličními do 8 m
14. Venkovní úpravy – oplocení
15. Jiné stavby – vodojem
16. Jiné stavby – kafilerie
17. Jiné stavby – úpravna vody
 od společnosti ZEVOS, a. s., Uherské Hra-
diště, Nádražní 25, IČ 46972501, za kupní 
cenu ve výši 4.000.000 Kč, která je cenou 
pevnou a konečnou.

6.7 převod majetku – výkup částí pozemků: 
• 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 lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od společ-
nosti OTR Recycling s.r.o., Staré Město, Kos-
telanská 2128, IČ 28335830, za cenu 150 Kč/
m2 + příslušná DPH, za účelem plánované 
výstavby cyklostezky – ulice Kostelanská 
ve Starém Městě.

6.8 převod majetku – výkup částí pozemků: 
• 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 + příslušná 
DPH, za účelem plánované výstavby cyklo-
stezky – ulice Kostelanská ve Starém Městě.

6.9 zřízení služebnosti ve prospěch města 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884 na právo umístění stavby 
„Vodní plocha v polní tratí Olší, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště“ na pozemku 
p. č. 4560/3 vodní plocha o výměře 127 m2 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povo-
dí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013. 
 
 Služebnost spočívá v právu zřízení a pro-
vozování stavby hráze, odběrného objektu 
a stavítka. 

 Služebnost se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena 
dle platných cenových předpisů, tj. zákona 
o oceňování majetku a jeho prováděcích 
vyhlášek, platných v době uzavření smlou-
vy, výnosovým způsobem, jako pětinásobek 
ročního užitku, ve výši obvyklé ceny. 

 K hodnotě služebnosti bude připočtena 
příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti.

6.10 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 pozemku p. č. 6214/458 
ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Ředi-
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telství 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). 
 K hodnotě služebnosti bude připočtena 
příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti.
6.11 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
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 
Staré Město
SO 252 Zárubní zeď v km 12,885-13,520 
vpravo
SO 253 Zárubní zeď v km 14,250-14,640 vle-
vo
SO 254 Zárubní zeď v km 14,240-14,690 
vpravo
SO 255 Opěrná zeď v km 15,150-15,260 vle-
vo
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 přiva-
děč
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 
vedení v km 13,250-13,650
SO 488 Systém SOS – provizorní napojení 
telematiky 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 
kabely
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 ka-
belů 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 ka-
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belů 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.

K bodu 7) rozpočtový výhled města Staré 
Město na období 2018 – 2019.

K bodu 8) 

8.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelových dotací z rozpočtu města Staré 
Město v roce 2016 těmto spolkům a organi-
zacím:
 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, staros-
tou 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
 zastoupen 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 
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, předse-
dou
 
 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, předse-
dou

 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 
prostředí 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)

K bodu 8)

8.2 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 
v individuální dotaci v roce 2016 žadateli:
 B) Individuální dotace
 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě
 se sídlem Palackého náměstí 293, Uherské 
Hradiště, PSČ 686 01 300.000 Kč 
 IČ: 75040425
 zastoupeno Ing. Stanislavem Blahou, před-
sedou DSO
 (účel: výstavba pevného mola na Baťově ka-
nále, přístaviště Staré Město)

III. udělilo

K bodu 9) Cenu města Starého Města v roce 
2016:
 Josefu Budařovi, trvale bytem Staré Město, 

Na Hradbách 627
 Ladislavu Prostředníkovi, trvale bytem Staré 
Město, Na Vyhlídce 1262
 Františku Slavíkovi, trvale bytem Staré Měs-
to, Klicperova 1910
 a schválilo peněžní dar pro každou oceně-
nou osobu ve výši 5.000 Kč.
 
IV. neschválilo

K bodu 6)

6.12 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6070/3 orná půda o výměře cca 
 90 m2 a části pozemku p. č. 6070/19 orná 
půda o výměře cca 120 m2, vše v lokalitě uli-
ce Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům paní Marii 
Pelíškové a panu Františku Pelíškovi bytem 
Staré Město, Finská čtvrť 2016, za účelem 
rozšíření zahrady.

6.13 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 3674/6 ostatní plocha o výměře cca 
45 m2 v lokalitě ulice Luční čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Ing. Lubomíru Jeglovi, bytem Staré 
Město, Luční čtvrť 2031, za účelem rozšíření 
zahrady, z důvodu možného vedení inže-
nýrských sítí pro bytovou výstavbu v lokalitě 
ulice Huštěnovská – zahrady.

6.14 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 3674/6 ostatní plocha o výměře 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, Luč-
ní čtvrť 2032, za účelem rozšíření zahrady, 
z důvodu možného vedení inženýrských sítí 
pro bytovou výstavbu v lokalitě ulice Huště-
novská – zahrady.

K bodu 8) 

8.1 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2016 
spolku:
  A.1   Podpora sportu, tělovýchovy a pohy-
bových 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.  uložilo

K bodu 5) Radě města:
předložit konkrétní návrh na investování fi-
nančních prostředků na kapitálovém  trhu.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

       Ing. Josef Trňák
  předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 39. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 26.09.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

2.1 
• projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení akce Přístavba víceúčelové spor-
tovní haly – stavební úpravy – změna uží-
vání 2. NP.
 
• závazek města Starého Města, že v pří-
padě zvýšené hlučnosti v klubovně Staro-
městské kapely ve 2. NP Přístavby více-
účelové sportovní haly ve Starém Městě 
bude řešit tuto situaci po projednání se 
společností SYNOT REAL ESTATE, k. s. 
buď stavebními úpravami na své náklady, 
případně upravením provozu zkušebny 
Staroměstské kapely.

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.1 schválit 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, společnosti REC Group s.r.o., 
Staré Město, Brněnská 1372, IČ: 25548034, 
za cenu 50 Kč/m2 + příslušná DPH, 
za účelem rozšíření areálu společnosti 
REC Group.

5.2 schválit rozpočtový výhled města Sta-
ré Město na období 2018 – 2019. 

5.3 schválit rozpočtové opatření 
č. 4/2016:
 - zvýšení příjmů ze 152.295.000 Kč 
na 157.055.000 Kč

 - zvýšení výdajů ze 170.615.000 Kč 
na 175.495.000 Kč
 - změna financování z 18.320.000 Kč 
na 18.440.000 Kč

6.1 schválit Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Staré Město v individuální dotaci 
v roce 2016 žadateli:
 
B) Individuální dotace
 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě 300.000 Kč 
 se sídlem Palackého náměstí 293, Uherské 
Hradiště, PSČ 686 01
 IČ: 75040425
 zastoupeno Ing. Stanislavem Blahou, 
předsedou DSO
 (účel: výstavba pevného mola na Baťově 
kanále, přístaviště Staré Město) 
III. rozhodla

2.2 o zrušení zadávacího řízení podlimit-
ní veřejné zakázky na dodávky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci „Cisternová automobilová stříkač-
ka pro JSDH Staré Město“ z důvodu, že 
ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podá-
na žádná nabídka.

IV. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města k 31.08.2016.

5.6 vyhodnocení analýzy hospodaření 
s finančními prostředky města sestavenou 
k 31.07.2016 v návaznosti na možnosti ka-
pitálového zhodnocení volných peněžních 
prostředků města, které bylo provedeno 

finančním výborem dne 21.06.2016.

V. souhlasí

5.4 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
peněžního daru ve výši 12.500 Kč pro 
příspěvkovou organizaci Mateřská škola, 
Komenského 1721, 686 03 Staré Město, 
IČ: 75022532, od Nadace SYNOT, Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 26218330, na nákup lanového žebříku 
na školní zahradu v rámci pro-gramu pro 
rozvoj pohybových dovedností dětí před-
školního věku.

5.5 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
peněžního daru ve výši 12.500 Kč pro 
příspěvkovou organizaci Mateřská ško-
la, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, 
IČ: 75022559, od Nadace SYNOT, Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 26218330, na úhradu nákladů spoje-
ných s výukovým program v Selském do-
m-ku v Kněždubu včetně dopravy.

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Členové Místní organizace Svazu tělesně 

postižených a Základní organizace Svazu po-
stižených civilizačními chorobami ve Starém 
Městě děkují všem sponzorům, kteří v letoš-
ním roce 2016 přispěli peněžními i věcnými 
dary na činnost těchto organizací. Umožnili 
tak uspořádat pro nemocné a tělesně postiže-
né spoluobčany ozdravné a rekondiční poby-
ty, kulturní a společenské akce.

Náš dík patří především Městskému úřa-
du Staré Město, který naši činnost všestranně 
podporuje a je našim nejvýznamnějším spon-
zorem.

Vážíme si všech darů, které nám sponzoři 
na podporu naší činnosti věnují.

V roce 2016 to byly tyto podniky a úřady:

Peněžní sponzorské dary k 31. 8. 2016: C. 
S. O. pan Chmelař Staré Město, VODO RE-
GULA pan Bureš, Spolek přátel slivovice Sta-
ré Město, Potraviny Na rožku paní Hráčková, 
Nadace SYNOT, Knotek Pavel

Městský úřad Staré Město, Obecní úřad 
Polešovice, Obecní úřad Vážany, Obecní úřad 
Břestek, Obecní úřad Sušice, Obecní úřad 
Buchlovice, Obecní úřad Jankovice, Obecní 
úřad Kudlovice

Rovněž děkujeme všem sponzorům za věc-
né dary pro tombolu.

Uvádíme alespoň některé:
Prodejna Barvy laky S.M., PRASPO S.M., 

Rybářství S.M. pan Dovrtěl, ZEVOS drůbe-

žárna S.M., Zahradnictví BONSAI S.M., Lé-
karna S.M. paní Pořízková, Zlatnictví pani 
Kutnarová Uherské Hradiště, jízdní kola pan 
Číhal, keramika pan Blaha,prodejna pan Hra-
binec.

Sponzorům, kteří nám v tomto roce po-
skytli finanční prostředky a věcné dary, ještě 
jednou vřele děkujeme.

Věříme, že v příštím roce naši činnost pod-
poří i ostatní podniky na území Starého Měs-
ta.

Výbor Svazu tělesně postižených a Svazu 
postižených civilizačními chorobami Staré 
Město.
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Ve znamení folklóru a oslav Michal-
ských hodů se nesl ve Starém Městě první 
říjnový víkend.  Téměř tři stovky krojova-
ných a bezpočet diváků měl průvod chasy, 
která se začala v sobotu po poledni schá-
zet na náměstí Velké Moravy u kostela 
Sv. Ducha, aby oslavila každoroční svátek 
místního folkoru.  Odtud průvod, v čele 
s mladšími stárky, odešel pro starší stárky, 
kterými letos byli Jan Pluhař a Kristýna 
Vaculíková. Po krátkém občerstvení u ro-
dičů stárka odešla mužská část za dopro-
vodu Městské policie pro stárku, která 
už měla pro Honzu Pluhaře přichystánu 
stárkovskou baranici a právo. Společně 
poté vyrazili před radnici požádat starostu 
o právo pořádání hodů a hodové zábavy. 
Po přečtení několika podmínek, které cha-
se Rada města dala, nakonec právo Josef 
Bazala udělil a hody mohly oficiálně začít. 
Před radnicí došlo ještě na společný pří-
pitek a poté již bylo na řadě fotografování 
v obřadní síni radnice. 

Večer hody pokračovaly zábavou v pro-

storách Společensko 
kulturního centra 
ve Starém Městě. 
K dobré náladě při-
spěla nejen Staro-
městská kapela, kte-
rá měla na starosti 
hudební produkci 
v hlavním sále, ale 
i skupina Madison, 
která bavila přede-
vším mladší část ná-
vštěvnického spektra 
ve vedlejším sále až 
do časných ranních hodin.

Program Michalských hodů měl své 
pokračování i nedělní částí, kdy podle 
plánu mělo na náměstí Velké Moravy vy-
stoupit téměř 250 účinkujících. Plánovaný 
program bohužel zhatilo počasí a po ně-
kolika odkladech, kdy se čekalo, zda se 
počasí umoudří, byl program z bezpeč-
nostních důvodů raději zrušen. „Počasí 
nám tentokrát bohužel v neděli nevydrže-

lo stejné jako v první hodový den. Pódium 
bylo moc mokré na to, aby se na něm dalo 
bezpečně vystupovat, proto jsme radě-
ji rozhodli o zrušení celého programu,“ 
řekl starosta Josef Bazala.  Ukryta před 
deštěm pod kostelem vyhrávala alespoň 
Staroměstská kapela a útroby Jezuitského 
sklepa poskytly azyl cimbálové muzice Bá-
lešáci a jejím divákům.

Text a foto: Aleš Korvas

LETOŠNÍ HODY OPĚT NEZKLAMALY, POČASÍ 
CHASE VYŠLO JAK NA OBJEDNÁVKU

Soubor fotografií datující vývoj Folklorních 
souborů Dolina a Dolinečka  od jejich počátku 
až po současnost je od čtvrtku 29. 9. 2016 k vi-
dění v prostorách Jezuitského sklepa v Event 
centru na náměstí Velké Moravy.  

Vernisáž výstavy se uskutečnila při příle-
žitosti 60. výročí založení Doliny a Dolinečky 
a zároveň zahájení Michalských hodů, které 
odstartovaly ve Starém Městě celovíkendovou 
dávku folkloru.

„Počet fotografií zejména z prvních let 
po vzniku je skromnější, nikde se totiž více 
materiálu nepodařilo zajistit. Fotografování 
z vystoupení a různých společných akcí tehdy 
nebylo moc běžné. Nyní je už situace samo-
zřejmě podstatně lepší a fotografií je dostatek,“ 

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ K VÝROČÍ DOLINY A DOLINEČ-
KY JE K VIDĚNÍ V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

uvedla jedna z organizátorek výstavy a součas-
ně vedoucí jedné ze skupin Dolinečky, Kateřina 
Vránová.

Spokojeno mohlo být nejen několik desí-
tek návštěvníků, kteří se vernisáže zúčastnili, 
ale i další z organizátorek, Helena Hlavačko-
vá. „Velmi nás potěšil zájem veřejnosti a počet 
návštěvníků, kteří na vernisáž zavítali. Za re-
alizační tým výstavy děkujeme všem, kteří se 
na její přípravě jakýmkoliv způsobem podíleli“ 
dodala Hlavačková.

Po celou dobu vernisáže dotvářela folklorní 
náladu standardně skvělým výkonem cimbálo-
vá muzika Bálešáci.

Text a foto: Aleš Korvas
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MŠ

Ve dnech 27. a 29. 9. se naši malí průzkumníci vydali opět 
na výlet do vesnického stavení v Kněždubu, kde se účastnili pro-
gramů „Zvířátka na statku“, „Jak se pečou báleše“ a „Kuřátko 
a obilí“. Seznámili se s příběhem obilného zrníčka od setí, kosení, 
mlácení, až po výsledné produkty z mouky.

Na tento úžasný zážitkový program jsme plynule navázali – 
týdnem „děkování za dary přírody“ – poznáváním ovoce a ze-
leniny všemi smysly, a závěrečnou naší tradiční slavností „Dí-
kůvzdání“, které se účastnil i otec Miroslav a svou promluvou 
nám připomněl základní principy lidského soužití – vděčnost, 
prosba, uznání svého pochybení, omluva. Zdánlivé drobnosti, 
na kterých je třeba neustále pracovat pro pokojný život v našem 
společenství, v KMŠ, ale i doma.

A.V. KMŠ St. Město

Ve středu 21.9.2016 se děti z ,,Beruškové“ MŠ vydaly autobu-
sem do Boršic na Haldu, kde se rozloučily, v poslední den léta, 
se všemi přítomnými zvířátky. Viděly nejrůznější domácí drůbež, 
ovce, kozy i koně a velmi je překvapili dva divočáci.

Děti si zaskotačily na lanových průlezkách a po vydatném do-
vádění si odpočinuly u vodního jezírka, kde pozorovaly plující 

Ve čtvrtek 22.9. se děti z MŠ Rastislavo-
va ze třídy Berušek zúčastnily akce „DNE 
BEZ AUT“, pořádané na Masarykově ná-
městí v Uherském Hradišti  v rámci Evrop-
ského Týdne mobility. 

S dětmi jsme navštívili již připravená 
stanoviště, kde plnily nejrůznější úkoly, 
zkusily si i jízdu zručnosti. Nahlédli jsme 
do auta městské policie  a hasičů. Na ukon-
čení hasiči předvedli  ukázku zásahu s vy-
prošťováním z vozidla za použití hydrau-
lických nůžek. 

Foto a text: MŠ Rastislavova

KMŠ V AKCÍCH

ROZLOUČENÍ SE ZVÍŘÁTKY NA HALDĚ

 DEN BEZ AUT

kačeny a jejich obydlí. Starší děti si osvojovaly znalosti o tamní 
přírodě a zvířatech z naučných tabulí. Děti se tak rozloučily se 
zvířátky i s krásou babího léta a výlet zase s velkou radostí zopa-
kují na jaře.  

VH 
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Z NAŠÍ FARNOSTI – LISTOPAD 2016

Na prahu listopadu prožíváme dva krásné svátky – všech svatých 
a památku všech věrných zemřelých – Dušičky, které na sebe logicky 
navazují.

Svátek všech svatých – kolik lidí, známých i úplně neznámých, 
v nejrůznějších stavech a povoláních žilo pro Boha, s Bohem a ode-
šlo k Bohu! O všech ví Bůh. Někteří z těchto zástupů byli pozdviženi 
k úctě jako svatí či blahoslavení. „Kolik svatých zdobí nebe, tolik přátel 
jde nám vstříc, velkých, malých, bezejmenných přímluvců a prosebnic. 
Všechny k jedinému cíli táhne z Kříže Boží Syn, abychom jej ztělesnili 
každý podle vlastních sil.“ (J. Hrdlička)

O svátku Dušiček zaplanou světla na hřbitovech, u nazdobených 
hrobů vzpomínají příbuzní a přátelé. Ale ten nejvzácnější dárek ze-
mřelému je modlitba a mše svatá obětovaná za pokoj jeho duše, za dar 
jejího  věčného radostného života. Copak je lepší dar? 

Mše svatá za zemřelé bývá sloužena též při katolickém pohřbu. Mše 
je odborně řečeno zpřítomnění Kristovy oběti na kříži za nás všechny, 
abychom měli věčný život. V této naději si přejeme, aby to pomohlo 
zvláště našemu drahému  zemřelému, tedy jeho duši, proto se jí říká 
zádušní mše. Věnujme zemřelému modlitbu za spásu jeho duše. Výra-
zem úcty pozůstalých k zemřelému je i možnost výjimečně se zapojit 
do mše sv. tak, že někdo z příbuzných osobně přečte při bohoslužbě 
epištolu, a tak hlouběji prožije mešní oběť. 

MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ!

V ÚTERÝ 1.LISTOPADU odpoledne a ve STŘEDU 2.LISTOPADU   
po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat   plnomoc-
né odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

 Kromě tří obvyklých podmínek  (svátost smíření - zpověď, svaté 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 
při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci,   navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu 
za zemřelé. 

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ
VE STARÉM MĚSTĚ:

ÚTERÝ, 1.LISTOPADU 2016
MŠE SVATÁ V 6:30 HODIN,

V 17:00 HODIN U SV.MICHAELA, 
PO VEČERNÍ MŠI  SVĚTELNÝ PRŮVOD NA HŘBITOV 

A POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ
PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ BU-
DEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU 
A KTERÉ POTOM MŮŽETE DÁT  NA HROB SVÝCH DRAHÝCH 
ZEMŘELÝCH!

Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál!
ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE,
A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ!

UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU 2016 

20. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista Krále se uzavře církevní rok 
2016 a také Brána Svatého roku milosrdenství .

Na Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie 8.12.2015 vyhlásil 

v církvi papež František bulou  Tvář Milosrdenství (Misericordiae Vul-
tus)  mimořádný Svatý rok milosrdenství, který se s církevním rokem 
uzavírá. Citace z buly: - „Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuště-
ní. Milosrdenství bude vždycky větší než každý hřích a Boží lásce, která 
odpouští, nemůže nikdo klást meze.“ A žalm 136 zpívá: „Jeho milosr-
denství trvá navěky.“

Ježíš učí: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Je 
to životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti a pokoje. 
Ježíšův příkaz je určen těm, kdo slyší jeho hlas. Abychom byli schopni 
milosrdenství, musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu slovu.

Kéž slovo odpuštění dojde ke všem a pozvání zakusit milosrden-
ství nenechá nikoho lhostejným. Pro sebe si pamatujme slova sv. Jana 
od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky.“

Nový církevní rok 2017 zahajuje první nedělí adventní 27. listopa-
du 2016. (mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin. Také v sobotu 26.listopadu 
2016 v 17:00 hodin. Na začátku všech nedělních bohoslužeb se žehnají 
adventní věnce. Nezapomeňte si je přinést!) 

Advent – doba očekávání Toho, kdo nás zachrání v úzkos-
ti a promění náš život v radost, po kterém lidstvo dávno toužilo.                                                                                                                                         
    Je to trochu jako bychom se vrátili v čase- znovu se vracíme ke své 
životní pouti, znovu si uvědomujeme svou vyprahlost a skepsi, zno-
vu čekáme a toužíme po obnově řádu světa, znovu si připomínáme 
Boží zaslíbení a znovu přichází naděje na záchranu do našeho srdce.                        
Adventní rorátní mše svaté sv.v pondělí 17:00 hodin, úterý 6:30 hodin, 
středu 18:00 hodin, čtvrtek 6:30 hodin a pátek v 17:00 hodin. Naši nej-
menší mohou účastí na rorátech soutěžit o pěkné ceny. V úterý a čtvr-
tek budou mít po mši sv. nachystanou snídani! 

22. LISTOPADU JE SVÁTEK SV. CECÍLIE

Jméno Cecílie bylo v dřívějších dobách velmi časté. Kdo pod tímto 
jménem vešel do kalendáře?      Bylo to snad v první polovině 3. století 
za brutálního pronásledování křesťanů, kdy římská šlechtična Cecílie 
byla mučena a  sťata pro svou víru v Ježíše Krista a pohřbena pape-
žem v Kalixtových katakombách. Pro nedostatek písemných pramenů 
z těchto dob vychází pozdější historici z legendy a ze seznamu mu-
čedníků, které církev už ve 4. století ctila. Akta z poloviny 5. stol. píší, 
že Cecílie byla křesťankou od dětství. Pocházela ze senátorské rodiny 
a rodiče jí vybrali ženicha Valeriána, který hned po sňatku se nechal 
pokřtít a brzo po něm i jeho bratr Tiburc. Všichni tři se starali o po-
třebné  a pohřbívali křesťany, kteří položili za víru život. Za to byli  od-
souzeni k smrti. Rozsudek měl vykonat důstojník Maximus, který však 
uvěřil evangeliu a společně s bratry byl popraven. Cecílie stačila rozdat 
před vlastní smrtí svůj majetek chudým.  Je ctěna jako panna - s man-
želem se dohodli na celibátním manželství - a je ctěna jako mučednice 
pro víru a vzor života plně oddaného Bohu. Je patronkou hudebníků.

Která dívka, žena si umí představit, že pro vlastní čistou víru může 
obětovat víc než blahobyt, kariéru, mládí a být vystavena smrtelnému 
nebezpečí i dnes? Byla by ochotná  pro Boha snášet příkoří a nespra-
vedlnost, od úšklebků, šikany až po mučednictví? A může nastat doba 
podobná jako tehdy, kdy římská říše upadala do agónie a nepřátelé už 
stáli před branami? Odpovězme si samy.

Upozornění. Od  9.listopadu v souvislosti s ukončením letního času 
jsou bohoslužby ve Starém Městě jen v chrámu Sv . Ducha (kvůli tope-
ní) a začátek večerních bohoslužeb se posunuje na 17 hodin.

Milí spoluobčané, ze srdce Vám děkuji jménem farnosti za Vaše 
dary a pomoc, kterou věnujete novému chrámu ve Starém Městě. 
Upřímně Pán Bůh Vám odplať. Při letošní veřejné říjnové sbírce jste 
darovali na nový kostel celkem  325 050 Kč. 

P.Miroslav Suchomel, farář
                                                                                                                                                    -SV-
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V termínu 14.9.-19.9.2016 proběhla 
oficiální návštěva našeho partnerského 
města Tönisvorst v Německu, s nímž nás 
pojí téměř 20ti leté přátelství. Oficiální de-
legace představitelů našeho města, v čele 
se starostou Josefem Bazalou a místosta-
rostou Mgr. Martinem Zábranským, byla 
doprovázena dvěma složkami. Sportovce 
reprezentovali mladí volejbalisté pod ve-
dením Mgr. Jana a Martina Zábranských, 
kulturu našeho regionu prezentoval fol-
klorní soubor našeho gymnázia s cimbá-
lovou muzikou pod vedením Ondřeje Ba-
zaly, s primášem Martinem Novákem.

Odjezd byl stanoven na středeční od-
poledne. Po noclehu ve městě Bamberg 
jsme se přesunuli do vinařství Bürgerspi-
tal ve Würzburgu. Zde jsme absolvovali 
velmi zajímavou prohlídku vinných skle-
pů.V podvečerních hodinách jsme dora-
zili do města Tönisvort, kde nás očekávali 
naši přátelé s místostarostkou paní Chris-
tianne Tille Gander. Za doprovodu našich 
muzikantů jsme se vydali na radnici, kde 
proběhlo oficiální přivítání a následné 
rozdělení do hostitelských rodin.

Následující den jsme strávili v ne-
dalekém města Kempen. Při dopolední 
prohlídce s průvodci jsme měli možnost 
poznat historii a krásná zákoutí tohoto 
malebného města. Odpolední program byl 
zahájen exkurzí do místního vzdělávacího 
centra a zemědělské školy DEULA, která 
se zaměřuje na organizaci vzdělávacích 
kurzů pro dospělé v oboru zemědělství. 
Následně nás naši hostitelé pozvali do ro-
dinného zahradnictví Knodt, které se spe-
cializuje na pěstování papriky a rajčat.

Ve večerních hodinách bylo sehrá-
no dlouze očekávané utkání ve volejba-
le, v němž naši borci ukázali své kvality. 
Po úvodních suverénních setech ve pro-
spěch našich kadetů, došlo k promíchání 

jsme zavítali do města Grafrath k prohlíd-
ce skanzenu Dorenburg. Na závěr našeho 
pobytu byl naplánován společenský večer, 
při němž byly předány oficiální dary. Slova 
poděkování patřila všem hostitelským ro-
dinám a organizátorům, kteří se na zdár-
ném průběhu celé partnerské návštěvy 
podíleli.

Po pondělním rozloučení nás čekala 
dlouhá cesta domů, kterou jsme zdárně 
zvládli. V této souvislosti děkujeme obě-
ma pánům řidičům z ČSAD Uh. Hradiš-
tě za bezpečnou dopravu a profesionální 
služby.

Za organizátory naší české výpravy by-
chom velmi rádi poděkovali všem účast-
níkům za skvělou reprezentaci našeho 
města a za vytvoření vynikající atmosféry 
po celou dobu výjezdu. Těšíme se na dal-
ší výbornou a milou spolupráci při příští 
partnerské návštěvě, která se uskuteční 
v příštím roce a při níž u nás ve Starém 
Městě uvítáme hosty z francouzského 
města Sées.

Za partnerský výbor  a organizátory
Text: Helena Hlavačková

Foto: Bohumil Ferda

hráčů jednotlivých týmů. Utkání se neslo 
v přátelském duchu za vydatné podpory 
fanoušků české i německé strany.

Sobotní program byl zacílen do měs-
ta Oberhausen. Zde jsme měli možnost 
prohlédnout si výstavu “Zázraky přírody“. 
Ta je nainstalována v bývalém plynojemu, 
který jako technická památka slouží právě 
k výstavním účelům. Po tomto výjimeč-
ném zážitku a následném přesunu zpět 
do Tönisvorstu, se představili naši taneč-
níci, na které toho večera čekala hned dvě 
vystoupení. Své první vystoupení s vel-
kým úspěchem zvládli na lukostřeleckém 
turnaji. Zvuk houslí, krásný zpěv a tanec 
obdivovali následně všichni návštěvníci 
večerního představní v místním kultur-
ním domě.

Nedělní mše svatá v místním chrámu 
byla vedena dvoujazyčně. Atmosféru pod-
trhli svým zpěvem nejen naši muzikanti 
a tanečníci, ale rovněž místní dechový 
orchestr, který mši doprovázel. Po jejím 
ukončení zatancoval ještě jednou folklor-
ní soubor. V průběhu neděle došlo také 
k jednání představitelů partnerských vý-
borů a měst. V odpoledních hodinách 

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA
TÖNISVORST V NĚMECKU
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Mladí hasiči z SDH Staré Město se v sobotu 8. října zúčastni-
li podzimního kola hry Plamen, aby poměřili své síly a znalosti 
s ostatními mladými hasiči v okrese Uherské Hradiště. Chladné 
a sychravé počasí posledních dnů před soutěží naznačovalo ná-
ročnou soutěž nejen na trati, ale i v zámezí soutěže, které bylo 
připraveno v prostorách fotbalového hřiště v Komni.

Sobotní ráno, ale příjemně překvapilo soutěžící i doprovod. 
Zatažené nebe, teplotu kolem 10°C, bezvětří a déšť předpovídaný 
až v nočních hodinách přivítalo na zahajovacím nástupu celkem 
15 starších družstev a 11 mladších družstev. Jako první se na trať 
Závodu požárnické všestrannosti vydalo družstvo z nedalekých 
Míkovic. Dvě hlídky starších žáků ze Starého Města startovaly 
jako čtvrté a sedmé. Druhá hlídka bohužel zaváhala na stanovi-
štích uzlů, první pomoci a vodorovného lana, kde nasbírala cel-
kem jedenáct trestných minut. Devět trestných minut získaných 
na stanovišti Střelba ze vzduchovky je pěkný výsledek, kterým 
zaostali pouhé tři rány za nejlepším výsledkem soutěže. S výsled-
ným časem 49 minut a 41 sekund včetně trestných bodů se umís-
tili v hlídkách na šestém místě.

První hlídka starších získala pouze sedm trestných minut 
za střelbu ze vzduchovek a jako jediná hlídka ze startovního pole 
měla zbylé stanoviště bez trestných minut. Díky tomuto výsledků 
si zajistila první místo v disciplíně s náskokem čtyř minut na dru-

MLADÍ HASIČI BODOVALI
hé družstvo starších žáků z Vlčnova.

Družstvo mladších žáků ze Starého Města A se dostalo na trať 
až před polednem. Všichni členové této hlídky opět ukázali kvality 
mladých hasičů ze Starého Města na špičkové úrovni, kdy pouze 
s pěti trestnými body za Střelbu ze vzduchovky (tato kategorie má 
povolenou podpěru) získali stejně jako starší žáci celkově nejmíň 
trestných minut. Náročný terén se ale podepsal na běžeckém 
čase, s kterým se po přičtení trestných bodů umístili na druhém 
místě hlídek. Družstvo mladších žáků B se umístilo na celkovém 
šestém místě s jednatřiceti trestnými minutami. Toto družstvo si 
rovněž zaslouží uznání, jelikož je složeno převážně z “prvňáčků“, 
kteří přišli do kroužku až v letošním roce.

Druhá a zároveň poslední disciplína, Požární útok CTIF, kte-
rou absolvuje pouze kategorie starších žáků, patří mezi jednu 
z technicky nejnáročnější ze všech. V prvním pokusu si družstvo 
vybralo daň za zvýšenou nemocnost na posledních trénincích 
a s celkovým počtem čtyřiceti trestných sekund se po prvních 
pokusech umístilo s těsným náskokem dvou sekund na první 
místo před druhé družstvo z Míkovic. Druhý  pokus, kde doká-
zali zúročit náročné tréninky a třídenní soustředění, absolvovali  
s časem 60,44 sekund a tím tuto disciplínu zcela ovládli před dru-
hým družstev z Vlčnova s časem 79,53 sekund.

Po celodenním soutěžení se tak družstvo starších žáků umísti-
lo na prvním místě se součtem bodů za pořadí 2 před družstvem 
z Vlčnova se součtem 4, Míkovicemi se součtem 6. Celkové dru-
hé místo kategorie mladších za vítěznými Míkovicemi je rovněž 
velkým úspěchem. Všechny tyto výsledky jsou  velmi dobrým zá-
kladem před jarní částí hry Plamen, která se bude konat v měsíci 
květnu.

Jak již bylo řečeno, všechny tyto zkušenosti získali mladí hasiči 
nejen na pravidelných trénincích, ale i na třídenním soustředění, 
které se mohlo uskutečnit díky našim sponzorům a to firmě BT 
Servis – Stanislav Houdek, VTP Pelka s.r.o.,Helen Doron Eng-
lish – Dagmar Stodůlková, MŠMT, Nadace Synot a města Starého 
Města za což jim patří poděkování.

Nyní čeká mladé hasiče zimní příprava v tělocvičně druhého 
stupně Základní školy Staré Město. Dále se budou připravovat 
zkoušky odborností, které se uskuteční v měsíci březnu a prověří 
jejich teoretické znalosti z oblasti požární ochrany.

Text a foto: SDH Staré Město

Podání hlášení náměstku starostovi OSH UH Antonínu Martin-
kovi při zahajovacím nástupu

PODĚKOVÁNÍ 
Tak nám jako rodičům letos skočila zase 

jedna životní etapa – naposledy jsme vypravi-
li z našeho domu stárka, našeho nejmladšího 
syna Honzu. Dnes už s lehkou nostalgií pro-
bíráme dobu, kdy probíhaly přípravy občers-
tvení, úpravy domu, dvora, shánění krojů pro 
celou rodinu. Bylo to hektické období, zvláště 
poslední měsíc byl náročný, ale věříme, že vý-
sledek za tu námahu stál. Hody jsme si užili 
i díky pomoci mnoha dobrých lidí, kterým 
bych chtěl moc poděkovat. Dva nejstarší členo-
vé Mysliveckého sdružení Lípa pánové Junaštík 
a Kaštánek uvařili vynikající guláš a pečená 
žebra, pan Juřena připravil výbornou hostinu 
a ochotně nám všechno dopravil až do domu, 
zákusky a koláče sklidily pochvalu, kterou tím-
to tlumočím panu Budařovi. 

S přípravou dudovic pomohly Zuzana Ko-

tačková a Lucie Friedlová, kroje nám půjčily 
Renata Friedlová a Věra Burešová, největší 
podíl na úspěšném vybavení všech členů naší 
rodiny kroji má ovšem Jitka Feldvabelová. 

Vybavení na venkovní posezení nám ochot-
ně zapůjčili staroměstští myslivci, rybáři a Ka-
rel Zálešák, krojovanou panenku na vyzdobení 
domu zase paní Marie Hoferková, úlohy foto-
grafa se ujal Aleš Korvas. 

Na úspěchu pátečního zapalování hodů 
a hodové soboty mají svůj velký podíl ne-
jen členové naší rodiny, ale i přátelé Martina 
a Marcela Fryštákovy a  rodina Sojákova včet-
ně babičky Martinákové. Víme, že ruku k dílu 
přiložili nezištně i mnozí další, děkujeme i jim.

Speciální poděkování patří Erikovi Feldva-
belovi, který na sebe vzal nelehký úkol organi-
zovat průběh průvodu a hlídat časový harmo-

nogram hodů. Jen díky jeho autoritě se chasa 
dala zvládnout a časový skluz byl minimální. 

V neposlední řadě děkujeme mladším stár-
kům, kteří  našemu synovi Honzovi a stárce 
Kristýnce Vaculíkové pomáhali hody zvlád-
nout, byli úžasní. Honza Kahánek a Veronika 
Friedlová patří ke zkušeným hodařům, ale své 
úlohy se naprosto dokonale zhostili i nováčci 
Monika Pleváková a  Jirka Nosek. 

Nebýt nedělního deště a zrušení hodového 
odpoledne, byly by hody dokonalé. Ale ani ta-
hle nepříjemnost nijak nezkazila náladu, což 
dokázalo improvizované vystoupení  v Jezuit-
ském sklepě a večerní posezení při zhasínání 
hodů.

Alena a Pavel Pluhařovi



Druhou říjnovou sobotu uspořádali vinaři ze staroměstského 
Klubu přátel vína v pořadí druhý Staroměstský den vína. 

 Program akce se nesl v duchu prvního ročníku. Od rána byl 
sklep zastávkou pro účastníky akce Na kole vinohrady, kterých 
i přes chladné počasí opět dorazilo velké množství. Řada z nich 
využila příležitost vystoupat více než 200 schodů na nově ote-
vřenou vyhlídkovou věž kostela Svatého ducha. V pět hodin 
odpoledne již přicházeli první návštěvníci večerního programu 
Dne vína.Vzhledem k velkému množství vstupenek prodaných 
v předprodeji pořadatelé ještě narychlo přidávali místa k sezení, 
aby mohli přivítat i hosty z řad dopoledních návštěvníků, které 
chystaná akce zaujala. Po pár skleničkách na přivítání všichni ob-
sadili svá místa a pan Mgr. Ivo Kaňovský ze Zámeckého vinařství 
Bzenec započal řízenou degustaci. A hned prvním vzorkem pře-
kvapil, jednalo se totiž o výborný sekt vyrobený metodou Cham-
pagne oceněný zlatou medailí na Prague wine trophy 2016, u kte-
rého pan Kaňovský také demonstroval správné otevírání sektů. 
Následujících 9 vzoků se neslo v nastolené vysoké kvalitě s pou-
tavým komentářem proloženým řadou zajímavých informací jak 
pro přítomné vinaře, tak i ostatní návštěvníky.

Zbytek večera se koštovala vystavená vína staroměstských vi-
nařů, zpívalo se a tancovalo s CM Jaroslava Čecha a ještě dlouho 
po půlnoci se mnoha návštěvníkům nechtělo domů. 

„Uspořádat takovouto celodenní akci vyžaduje velké úsilí a na-
sazení, a proto jsme všichni velmi rádi, že i druhý Staroměstský 

den vína byl vyprodaný a návštěvníci jej přijali velmi pozitivně. 
Sluší se poděkovat kolegům ze spolku, Karlovi Čejkovi, Ivanu 
Hulckému, Jaroslavu Pelkovi a Luďkovi Vávrovi, ale i ostatním 
staroměstským vinařům za poskytnuté vzorky, návštěvníkům jak 
denní, tak večerní části programu za přízeň, městu Staré Město, 
Nadaci Synot a Sběrným surovinám UH za podporu akce, naše-
mu mediálnímu partnerovi -  Dobrý den s kurýrem, Silvii Bu-
rešové za zajištění občerstvení a v hlavně našim rodinám a přá-
telům za pomoc a podporu.“ uzavírá Dalimil Vrána, předseda 
pořádajícího spolku.

Text: Dalimil Vrána
Foto: Aleš Korvas
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Tak jak v loňském roce, tak i letos se osvědčila spolupráce tří 
domovů pro osoby se zdravotním postižením: Staré Město - Ko-
pánky, Velehrad - Vincentinum, Kunovice -  Cihlářská a Chráně-
ného bydlení ve Starém Městě, Uherském Hradišti a Sociálně te-
rapeutická dílny Uherské Hradiště. Pro velký úspěch jsme znovu 
uspořádali společenské odpoledne v kulturním centru Sokolovna 

ve Starém Městě pro 
uživatele sociálních 
služeb a pro veřejnost 
s názvem „Bavte se 
s námi“. Společenská 
akce byla rozdělena 
do dvou částí. 

V první části pro-
bíhala prezentace 
výrobků uživatelů, 

 SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE „BAVTE SE S NÁMI“

JEZUITSKÝ SKLEP VE ZNAMENÍ VÍNA

dílničky s využitím různých technik při výrobě upomínkových 
předmětů. Zároveň probíhalo hudební vystoupení pana Jiřího 
Kury, při kterém jsme se protančili do druhé části odpoledne. 
Na druhou část jsme všichni netrpělivě čekali, a důvod očekává-
ní byl jasný: bude show travesti skupiny Divoké kočky. V jejich 
podání jsme zhlédli umělkyně zvučných jmen jako je Lucie Bílá, 
Naďa Urbánková, Helena Vondráčková, Ewa Farná, Dáda Patra-
sová s žížalou Julií, Lady Gaga a další. 

Celá akce byla velmi zdařilá. Všichni zúčastnění, a to nejen 
uživatelé sociálních služeb, ale i veřejnost se shodli na tom, že 
v příštím roce si to všechno zopakujeme. Naše poděkování patří 
panu místostarostovi Martinu Zábranskému za morální podporu 
a sponzorům za poskytnutí příspěvků na pohoštění. 
Více na http://www.ssluh.cz/dzp/dzp-stare-mesto/o-domove.html.

Text: Pavlína Vavřiníková
Foto: Aleš Korvas
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ZŠ Staré Město  v loňském školním roce obhajovalo podruhé 
titul Ekoškola. Jedním z doporučení auditorů programu bylo, že 
by starší žáci mohli předávat více zkušeností mladším spolužá-
kům, aby činnost Ekotýmu plynule pokračovala a že by se mohl 
sblížit ekotým I. a II.stupně.  

Stmelování našich „malých“ ekotýmáků s „velkými“ nám bylo 
umožněno díky exkurzi, která byla realizována z projektu podpo-
rovaného Zlínským krajem „Škola pohledem čápů“.

V pátek 30. září se 15 žáků I. stupně a 15 žáků II. stupně vy-
dalo do ekologické vesnice Hostětín. Obec Hostětín leží na úpatí 
Bílých Karpat a žije zde přibližně 240 obyvatel. Proslula díky re-
alizaci velkého množství projektů založených na využívání míst-
ních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

Své poznání jsme zahájili v Centru Veronica, což je první česká 
veřejná budova splňující pasivní standard. Tam nás čekala paní 
Karla Vincenecová, která pro nás měla přichystán program Živá 
zahrada. V přilehlé přírodní zahradě a sadu jsme se dozvěděli 
informace o důležitosti živočichů v každé zahradě. V hostětín-
ské přírodní zahradě je řada prvků pro podporu biodiverzity – 
hadník, ještěrkovník, budky pro hnízdění ptáků, čmelákovník, 
ježkovník, hmyzí domečky, broukoviště, domky pro škvory nebo 
budka pro netopýra. Velkou atrakcí bylo pro nás vrbové bludiš-
tě, vrbová jurta s tunely, potok ke stavbě vodních hrází a vodních 
mlýnků i fazolové tee-pee.

Zajímal nás také provoz místní známé moštárny. V moštárně 
se vyrábí jablečné bio mošty a bylinné bio sirupy, o jejichž kvalitě 
svědčí řada ocenění. Více než čtyři pětiny produkce moštárny ne-
sou osvědčení BIO – Produkt ekologického zemědělství. Příjem-

EKOŠKOLA V HOSTĚTÍNĚ

ným překvapením bylo pro nás přichystání ochutnávky čerstvě 
vylisovaného nepasterizovaného moštu z bio jablíček. Mošt nám 
zachutnal natolik, že většina z nás si nějakou lahvinku odvezla 
i domů.

Na závěr naší návštěvy jsme zhlédli další dva ekologické pro-
jekty - kořenovou čistírnu odpadních vod a historickou sušírnu 
ovoce. Dozvěděli jsme se něco o technologii čistění odpadních 
vod, o obrovském významu přírodní čistírny z hlediska udržitel-
ného rozvoje. V sušírně ovoce jsme se bavili o historii a přednos-
tech sušení ovoce, výklad byl opět obohacen o ochutnávku křížal.

Celý den jsme se výborně bavili, při zadávaných úkolech velcí 
pomáhali malým a naopak, ale hlavně jsme zjistili, že lze žít mo-
derně a přitom v souladu s přírodou.

Mgr. Renata Mikulíková

V prvním říjnovém týdnu se žáci 8. ročníku ZŠ Staré Město 
zúčastnili přírodovědných exkurzí ve zlínské zoologické zahradě. 
Po dobrých zkušenostech z let předchozích jsme pro ně objedna-
li vzdělávací výukové programy nabízené vzdělávacím centrem 
zlínské ZOO se zaměřením na jednotlivé biomy planety Země. 

Ve středu 5. října žáci třídy 8.C absolvovali program „SAVA-

NY A STEPI AFRIKY“. Vzhledem k nepřízni počasí se program 
bohužel musel uskutečnit ve vzdělávacím centru Tyrol.  

V pátek 7. října odjely do ZOO zbývající dvě třídy osmého 
ročníku – 8.A a 8.B. Počasí už bylo o něco přívětivější a oba pro-
gramy, Afrika i Asie, mohly proběhnout venku. Během všech 

EXKURZE DO  ZOO

SEZNAMOVACÍ POBYT 
ŽÁKŮ ŠESTÝCH TŘÍD

výukových programů se žáci dozvěděli mnoho zajímavých infor-
mací. Závěrem zjišťovali své nově nabyté vědomosti. Po oba dny 
byla návštěva ZOO samozřejmě spojena s prohlídkou expozic 
a výběhů jednotlivých zoogeografických oblastí, podle kterých je 
zlínská ZOO uspořádána. Lákadlem pro letošní rok byla tapíří 
holčička, která se narodila v srpnu v expozici Hala-bala. Abso-
lutním zážitkem byla  opět návštěva pavilonu mořských rejnoků 
druhu Siba ománská, kde si po umytí rukou mohli žáci rejnoky 
pohladit a nakrmit.  Exkurze byly opět zajímavým zpestřením vý-
uky, a tak se budeme těšit na vybrané programy v příštím roce …

Mgr. Martin Motyčka

V září se žáci šestých tříd zúčastnili seznamovacího poby-
tu, tentokrát navštívili penzion na Smraďavce. Počasí přálo, 
mohli vyjít i v krátkém rukávu a „nohávu“.

Po příjezdu a ubytování začali plnit různé aktivity a hrát 
hry, při kterých měli možnost se více navzájem poznat. 
Po každé aktivitě proběhla evaluace, aby si  uvědomili, proč 
zrovna tu či onu aktivitu dělali. Nakreslili si svá trička, zahrá-
li si „Bažinu“ i živé pexeso, vytvořili třídní pravidla a vlajku, 
byli hledači pokladů. Všichni si pobyt užili a věříme, že se ze 
šestek stanou správné kolektivy.

Mgr. Inka Kubíková
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Hasiči STAROMĚSTSKÉ NOVINY

První říjnový ví-
kend v tomto roce 
nebyl významný 
jen pro staroměst-
skou chasu, která 
pořádala tradiční 
Michalské hody, 
ale i pro celkem 32 
mladých hasičů ze 
Zlínského kraje. 
Mezi ně patřili i tři 
zástupci mladých 
hasičů z SDH Staré 
Město a to jmenovi-
tě Barbora Kolářo-
vá, Jiří Krys a Lukáš 
Motyčka. Všichni 
tři se totiž v tomto 
termínu zúčastni-
li pobytu v rámci 
projektu „Junior 

univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“. Odjez autobusu 
v odpoledních hodinách od stanice HZS ZLK ve Zlíně předzna-
menával další víkend plný her a zábavy.

V pátek, po příjezdu do Ústřední hasičské školy Jánské Kou-
pele, si mladí záchranáři vyslechli hodnocení svých závěreč-
ných prací, které měli za úkol vypracovat na dané téma v době 
letních prázdnin. Sobotní bohatý program byl zaměřen na ce-
lodenní návštěvu Střední školy techniky a služeb Karviná. Po-
slední den byl potom věnován promocím absolventům, které se 
uskutečnily v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Z řady významných hostů, jež se zúčastnili tohoto za-
končení, jmenujme alespoň prof. Ing. Pavla Poledňáka, Ph.D., 
děkana FBI, VŠB – TU Ostrava, Ing. Josefa Bernátíka, starostu 
SH ČMS - KSH Zlínského kraje a Bc. Tomáše Bartoně - 1. ná-
městka starosty SH ČMS - OSH Uherské Hradiště.

Po úvodním ceremoniálu se ujal slova starosta krajského 
sdružení hasičů Ing. Josef Bernátík, který ve svém projevu při-
pomenul důležitost a význam tohoto projektu, pomocí kterého 
bylo mladým lidem nenásilnou formou připomenuta technická 
a přírodovědecká oblast studia na vysoké škole a tím si zajistit 

MLADÍ HASIČI ÚSPĚŠNĚ UKONČILI JUNIOR UNIVERZITU
potenciál vzdělaných záchranářů i do budoucna.

V další části převzali mladí hasiči z rukou spectabilis - dě-
kana FBI prof. Pavla Poledňáka a člena Výkonného výboru SH 
ČMS Stanislava Pumprly účastnické listy o absolvování studia. 
Ing. Josef Bernátík předal ocenění studentům, kteří v celém 
průběhu studia dosáhli nejlepších výsledků, mezi které se za-
řadil i Jiří Krys.

V další části vystoupila zástupkyně studentů a poděkovala 
jejich jménem za možnost účasti v projektu a potvrdila velmi 
dobrý záměr a přátelskou atmosféru všech zúčastněných.

Slavnostní atmosféru zdůraznilo krátké hudební vystoupení 
sester Jany a Petry Schneiderových na kytaru a harfu pod vede-
ní paní učitelky Evy Dajčové  a Jarmily Gieckové ze ZUŠ Edvar-
da Runda ve Slezské Ostravě.

V závěru pozdravili účastníky děkan FBI prof. Pavel Po-
ledňák a člen Výkonného výboru SH ČMS Stanislav Pumprla. 
Doc. Miloš Kvarčák poblahopřál absolventům k úspěšnému 
ukončení Junior univerzity a vyslovil přesvědčení, že právě tato 
akce již přivedla některé z nich na myšlenku studovat na někte-
ré ze středních škol, které navštívili, a v budoucnosti na mož-
nost studovat i některý z oborů, vyučovaných na Vysoké škole 
báňské v Ostravě.                            Text a foto: SDH Staré Město

Mladí hasiči z SDH Staré Město z leva: Lu-
káš Motyčka, Barbora Kolářová, Jiří Krys

Společná fotografie zástupců okresu Uherské Hradiště po promoci

DOLINA JUBILUJÍCÍ
V letošním roce oslavují soubory Dolina a Do-

linečka 60.výročí svého založení. Oslavy započaly 
slavnostním vystoupením dětského folklorního 
souboru Dolinečka a pokračovaly o Michalských 
slavnostech. V rámci oslav šedesátiletého fungo-
vání souboru připravila Dolina také premiérové 
představení. To se uskuteční v Klubu kultury v Uh. 
Hradišti v pátek 25.11.2016 a v sobotu 26.11.2016 
v 19.30 hodin. Vstupenky budou k dispozici na po-
kladně KK UH.

Na představení Vás co nejsrdečněji zvou
současná generace souboru Dolina,
CM Bálešáci a dívčí sbor Repetilky
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VZPOMÍNKA

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
15. listopadu by se dožil 70 let pan 
Petr Němeček.

Nedávno jsme si připomně-
li 24 let od jeho úmrtí. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka, děti 
a sestra s rodinami.

A lesy stále šumí, které jsi měl to-
lik rád. Tvůj hlas se ztratil, úsměv 
vítr vzal.

Dne 4. 11. 2016 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy od nás navždy odešel 
manžel, tatínek a dědeček pan Jan 
Pavlica. S láskou a úctou vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují 

manželka, syn Petr a dcera Jana s rodinou.

Uzávěrka dalšího čísla je 
11. listopadu 2016.
Příští noviny vyjdou 
25. listopadu 2016.

Vážení čtenáři, v minulém čísle 
byla některá jména prvňáčků uve-
dena chybně. Za toto nedopatření 

se omlouváme.

Skupina 1. liga muži
- 1. část soutěže (1-M)

11. kolo
76 11.11. 18:00
Staré Město - SG LD Brno

13. kolo
85 18.11. 18:00
Staré Město - Tesla Brno 

14. kolo
91 19.11. 17:00
Staré Město - Beskydy 

PROGRAM SKC
LISTOPAD

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.

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

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

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030
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VE ČTVRTEK 17. LISTOPADU OD 10 hod.VE ČTVRTEK 17. LISTOPADU OD 10 hod.
V AREÁLU PŘÍSTAVNÍ RESTAURACEV AREÁLU PŘÍSTAVNÍ RESTAURACE

● K JÍDLU ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY - ZABÍJAČKOVÁ POLÉVKA, OVAR,
JELÍTKOVÝ A JITRNIČKOVÝ PREJT, TLAČENKA, GULÁŠEK, ŠKVARKY...

● K PITÍ SVAŘÁK, SLIVOVICE, PIVO, LIMO, KÁVA

OD 14.00 HODIN K POSLECHU I TANCI ŽIVÁ HUDBAOD 14.00 HODIN K POSLECHU I TANCI ŽIVÁ HUDBA

● K PRODEJI – POLÉVKA, JELÍTKA, JITRNIČKY, TLAČENKA, OVAR, ŠKVARKY, SÁDLO 



FOTO ČTENÁŘŮ

VÝLOV RYB NA ŠIRŮCHU

REKONSTRUKCE ULICE SALAŠSKÁ

TRANSPORT ROKU - NAGANO EXPRESS

Foto: Josef Bednařík

Foto: Josef Bednařík

Foto: Robert Januška



SETKÁNÍ PADESÁTNÍKŮ

SETKÁNÍ PĚTAŠEDESÁTNÍKŮ
Foto: Aleš Korvas

Foto: Bohumil Ferda


