
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč

MĚSÍČNÍK STARÉHO MĚSTA A OKOLNÍCH OB CÍ

ROČNÍK XXIV Č. 7 ČERVENEC 2016



2

VERBUŇK

ZAHRADA MORAVY



3

Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

O nejlepší předvedení slováckého ver-
buňku neboli tance, který je pro zdejší ob-
last typický, se utkalo v sobotu večer devět 
borců nejen před zaplněným náměstím 
Velké Moravy, ale hlavně před čtyřčlennou 
porotou složenou z odborníků právě na 
tento tanec, které předsedal pan Jan Ma-
děrič.  Regionální kolo soutěže se konalo 
v rámci 21. ročníku výstavy Zahrada Mo-
ravy. Z devíti soutěžících se porotě nejvíc 
líbil taneční i pěvecký projev Patrika Ma-
tušiny z Mařatic, působícího ve folklorním 
souboru Cifra v Uherském Hradišti. 

Kromě cenného vítězství pro něj zdejší 
výhra znamená také přímý postup do finá-
lového klání mezinárodního folklorního 
festivalu ve Strážnici. Ti, kteří se umístili 
do šestého místa, postoupili do strážnic-
kého předkola, z nějž ještě mají možnost 
postoupit do finále. Druhý skončil Rudolf 

LETOŠNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VERBUŇK OVLÁDL PAT-
RIK MATUŠINA Z MAŘATIC

Dunajovič ze Vsetína a třetí opět mařatský 
tanečník Aleš Rada. Divákům se v hlaso-
vání nejvíce líbil Lukáš Balajka z Modré.

Pořadatelé připravili také ukázky indi-
viduálních mužských tanců typický pro 
oblast Čech v podání Libora Hnátka, va-
lašské odzemek předvedl Ondřej Dobro-
volný, typický maďarský mládenecký tanec 
představil Martin Rezek a oravský tanec 
prezentoval Paľo Jurina. Svým uměleckým 
projevem přispěli k folklorně laděnému 
večernímu programu také staroměstští 
mládenci. Pochvala za vynikající vystou-
pení patří i folklornímu souboru Dolina, 
staroměstským Repetilkám, ale i cimbálo-
vé muzice Bálešáci, která celým večerem 
provázela coby hudební doprovod.

Text a foto: Aleš Korvas

Počasí takřka jako na objednávku měla letošní výstava Zahra-
da Moravy. Slunečné počasí přilákalo na náměstí Velké Moravy 
a do jezdeckého areálu SOŠ a Gymnázia Staré Město několik 
stovek návštěvníků. Ti měli kromě víkendového programu pří-
ležitost prohlédnout si nebo ochutnat výrobky tradiční pro zdejší 
region. „V minulosti bývala Zahrada Moravy velikou výstavou 
zemědělských produktů, zvířat a techniky, dalo by se říci největší 
ve zdejším regionu, snažíme se ji v trochu pozměněné, ale pro 
návštěvníka atraktivní podobě zachovat,“ uvedl Josef Bazala, sta-
rosta Starého Města. Několik kusů zemědělské mechanizace bylo 
k vidění vedle nového kostela i letos. 

Sobotní program zahájil od 10 hodin Den dětí s Hamé ve spor-
tovním areálu Širůch. Spousta zábavných atrakcí a autogramiáda 
biatlonových reprezentantů přilákala na Širůch přes tři tisíce lidí, 
především rodičů s dětmi. Na náměstí u kostela byl pro návštěv-
níky připraven bohatý kulturní program v podobě představení 
dechových muzik a od osmé hodiny večerní také očekávané Sou-
těže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

POČASÍ LETOS ZAHRADĚ MORAVY PŘÁLO

V neděli mohli návštěvníci na náměstí vidět představení staro-
městských spolků, soutěže pro děti organizované zejména v Event 
centru Střediskem volného času klubko. V prostorách Střední od-
borné školy a Gymnázia ve Starém Městě mohli diváci vidět jez-
decké soutěže, parkur, voltiže a westernové ježdění jak v podání 
dětí, tak dospělých.

Organizace Zahrady Moravy leží již druhým rokem na bed-
rech radnice ve Starém Městě, která pořádání víkendového 
programu převzala po původním organizátorovi, jímž tradičně 
bývala Střední odborná škola a Gymnázium ve Starém Městě. 
Finanční podporu a záštitu k organizaci poskytl ministr země-
dělství Marian Jurečka. „Z ohlasů návštěvníků víme, že se jim 
skladba programu líbí. Není zde jen kulturní část, ale i výstava 
zemědělské techniky a aktivity, na které se těší hlavně děti. Od 
letošního roku je k vidění také jezdecká soutěž, která na tuto akci 
bezesporu patří,“ uvedl předseda kulturní komise, místostarosta 
Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas
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Výstavů panelů a fotografií děl jednoho 
z nejvýznamnějších evropských architektů 
20. století Jože Plečnika, který se speciali-
zoval na návrhy sakrálních staveb, hostil 
v sobotu Kostel svatého Ducha ve Starém 
Městě. Představení fotografií je součástí 
festivalu Dny Slovanské kultury, který se 
koná už potřetí a jehož cílem je seznámit se 
postupně s historickými a především kul-
turními kořeny všech slovanských zemí, 
národů a národností. 

Zahájení výstavy předcházela bohosluž-
ba sloužená u příležitosti zahájení výstavy. 
Ihned po ní se již ke slovu dostal starosta 
Starého Města Josef Bazala a velvysla-
nec Slovinska v ČR, pan Leon Marc, kteří 
po uvítání několika desítek návštěvníků 
a hostů prohlásili společně výstavu za za-
hájenou.

Mikrofonu se ujal také architekt Kostela 
Svatého Ducha a žák Jože Plečnika,slovinský architekt Ivo Go-
ropevšek.  Ve své řeči poděkoval za spolupráci při stavbě kostela 
a dodal, že není zcela běžné, aby se architekt, který projektuje 
sakrální stavbu dočkal okamžiku, kdy je jeho návrh zrealizován 
a slouží svému účelu.

Město Staré město bylo dne 17.5.2016  na vyhlášení výsledků 
jubilejního 10. ročníku soutěže měst a obcí Zlínského kraje ve tří-
dění odpadů nazvané “O keramickou popelnici 2016“   opět oce-
něno. Nestalo se tak náhodou, neboť úspěchy sklízelo Staré Město 
po celou dobu existence soutěže, včetně jejího nultého ročníku 
a každoročně stálo na stupních vítězů. Tyto úspěchy vkládají do 
úst větu, že “něco je ve Starém Městě děláno správně“.  

Populární krajskou soutěž zorganizoval pro samosprávy už 
podesáté v historii Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s., v rámci aktivit zaměře-
ných na podporu tříděného sběru odpadů v regionu.

V jubilejním10. ročníku oblíbeného klání došlo k několika  
změnám. Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově 
rozděleny do čtyř, namísto dosavadních tří velikostních kategorií 

VÝSTAVA ARCHITEKTA JOŽE PLEČNIKA
VE STAROMĚSTSKÉM KOSTELE

STARÉ MĚSTO OPĚT OCENĚNO V SOUTĚŽI MĚST
A OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

a poprvé byly výsledky vyhlášeny  za celý kalendářní rok.
Staré Město tak dovezlo ocenění za 3. místo v soutěži “O ke-

ramickou popelnici 2016“ v kategorii obcí s počtem obyvatel 
1.500- 15.000, jejímž hlavním hodnotícím kritériem je množství 
sesbíraného a vytříděného odpadu na občana  a  zvítězilo v sou-
těži “Kolektivního systému ELEKTROWIN“, kde se hodnotí sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů.

Ceny přebrali v krásném prostředí Hostýnsko- vsetínské hor-
natinyv informačním středisku Bzové pod Soláněm místostarosta 
Mgr. Martin Zábranský a Ing. Květoslav Fryšták z odboru správy 
majetku a životního prostředí.

Poděkování za dosažení těchto výsledků patří všem občanům 
našeho města.

Text: Květoslav Fryšták, Foto: Aleš Korvas

Dle slov pana velvyslance Marca  se otevírá pro kostel ve Sta-
rém Městě a Slovinsko možnost užší kulturní spolupráce i mimo 
Dny Slovanské kultury. Je tak možné že se v brzké době staro-
městký kostel nebo Event centrum dočká vystoupení některých 
slovinských sborů. 

Text a foto: Aleš Korvas
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Nové a přísnější normy značení doprav-
ních  komunikací jsou důvodem toho, že na 
hlavní silnici spojující Staré Město s Uher-
ským Hradištěm zmizí jeden jízdní pruh. 
Konkrétně jde o směr z Brna do Uherského 
Hradiště. V místě mezi bývalou pekárnou 
a mostkem přes Salašku u Společensko-kul-
turního centra se tak po dokončení znače-
ní nebude jezdit čtyřmi pruhy jako dosud, 
ale pouze třemi. „Pokud řidiči pojedou 
z Uherského Hradiště na Zlechov, nic se pro 
ně nemění, jen budou pruhy širší, v obráce-
ném směru to bude ale podstatně horší, tam 
bude o pruh méně. Máme obavy, že zejména 
v ranních hodinách, kdy vozí rodiče děti do 
škol bude doprava houstnout a mohly by se 
tvořit kolony,“ řekl starosta Starého Města, 
Josef Bazala.

U ŠKOLY BUDE O JÍZDNÍ PRUH MÉNĚ

Tato změna by měla podle propočtů dopravních stavebních in-
ženýrů a Policie ČR zvýšit bezpečnost zejména v místě přechodu 
přes silnici u restaurace Na Špici. Ještě před samotnou realizací 
vyvolala plánovaná změna na sociálních sítích diskuzi mezi oby-
vateli Starého Města. „Rozhořčení některých obyvatel chápu, ale 
tato akce není ani nijak nebyla organizována nebo iniciována Sta-
rým Městem. Jedná se o investiční akce ředitelství silnic a dálnic. 
My se s ní musíme pouze smířit,“ dodal Bazala.

Značení pruhů na hlavní komunikaci se neřeší poprvé. Po 
kompletní výměně koberce v roce 2002 byly namalovány na sil-
nici čtyři pruhy, které byli již na tehdejší normy limitní. Mini-
mální šířka vozovky se ale od té doby ještě zpřísnila. Situace se 
pokusili vyřešit silničáři tak, že nechali jeden pruh široký jak měl 
a druhý byl o něco užší než požadovaly stále přísnější normy. To 
se ale setkalo s kritikou řidičů a Policie ČR. Na řadu tak přišla tato 
chystaná změna.

Text a foto: Aleš Korvas

Dne 2.6.2016 byl jednotce SDH Staré Město vyhlášen deva-
tenáct minut po půlnoci požární poplach s upřesněním, že se 
jedná o požár střechy bývalého Školního statku. Po příjezdu na 
místo události ,oběma vozidly v počtu deseti hasičů, byl zjištěn 

XXX
pouze požár koňského hnoje a přilehlého keře. Jednotka po-
mohla profesionálním hasičům s rozebráním požářiště a likvi-
dací skrytých ohnisek. V 1:15 hodin bylo místo události předá-
no majiteli a jednotky se vrátily zpět na základnu.
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V prvním májovém týdnu se u příležitosti oslav 60. výročí zalo-
žení souboru Dolinečka představily všechny čtyři skupiny souboru, 
společně se dvěma dětskými muzikami. V úspěšném pořadu, který 
s názvem „Nad kroniků Dolinečky“ vtipně mapoval jednotlivé etapy 
práce souboru.

Byl to večer plný hudby, tance, her i humoru, který v podání dětí, 
od nejmenších po nejstarší, nadchnul dvakrát vyprodaný sál Spole-
čensko - kulturního centra ve Starém Městě. Autorka pořadu Kateři-
na Vránová připravila s vedoucími jednotlivých skupin a obou mu-
zik program, kterým přirozeně a poutavě provázela dvojice „babičky 
a vnuka“ (Alena Pluhařová a Vojtěch Baláž) listující skutečnou kro-
nikou. Z více než dvaceti programových čísel se historie Dolinečky 
odvíjela na jevišti v plynulém sledu - Nad kroniků, U rybníka, Vzpo-
mínky jara, U muziky, Dolinečka slaví ... a celé řady dalších.

Nelze nevzpomenout výkony obou cimbálových muzik. Dolineč-
ka s primáškou Veronikou Ilíkovou a vedoucím Tomášem Vavříkem 
i Dolinku s primášem Martinem Novákem, Tomášem Snopkem 
a vedoucím Radimem Snopkem, která pracuje při základní umělecké 
škole.

V závěru nechyběly gratulace od ředitele ZŠ Josef Jurnykla (zá-
stupce zřizovatele), starosty města Josefa Bazaly a řady osobností, 
zejména z oblasti dětského folklorního hnutí.

Velkého potlesku se dostalo bývalým členům a vedoucím Doli-
nečky v sále i současným vedoucím na jevišti - Kateřině Vránové, 
Jarmile Tomeškové, Aleně a Anně Chlupové, Lucii, Veronice a Rená-
tě Friedlové nebo Simoně Miskovičové. Poděkování si jistě zaslouží 
také Zlínský kraj, s jehož finanční pomocí se celá kulturní akce usku-
tečnila. Za podporu poděkovali pořadatelé také rodičům. 

Po skončení programu pro ně připravili košt vína, aby jim zpří-
jemnili čekání na své účinkující potomky. Těm bylo nachystáno slav-
nostní pohoštění a beseda u cimbálu s muzikou Bálešáci.

Dolinečka se tak zařadila mezi nejstarší dětské soubory na Mo-
ravě, jejichž založení iniciovaly mateřské soubory dospělých, např. 
Hradišťan, Jasénka, Olšava, Dolina, aby si vychovávaly své nástupce. 
Toto smysluplné folklorní hnutí přináší již více než šedesát let velmi 
dobré a kvalitní ovoce. Počty členů se pro velký zájem rozšiřují, umě-
lecká úroveň díky poučeným a obětavým vedoucím se zkvalitňuje 
a roste. Nezpochybnitelný je také velký vliv společenský a pedagogic-
ký. Dětem přináší nejen zábavu a poučení, ale také zodpovědnost za 
kolektiv, kamarádství často na celý život a společnou radost z úspě-

Rybník v lokalitě Louky ve Starém Městě, taky někdy nazýván 
„Rohlík“ měl z důvodu rozplavování břehů špatný vstup pro kou-
pající se nadšence v přírodních vodách. Proto město v roce 2007 
vybudovalo dřevěné molo, které přístup do vody zlepšil.

Molo bylo hojně návštěvníky rybníka využíváno, ale bohužel 

NAD KRONIKŮ DOLINEČKY

NOVÉ MOLO NA LOUKÁCH

chu. To všechno slavnostním vystoupením Dolinečka potvrdila mě-
rou vrchovatou.

Text: Anna Maděričová

na podzim 2015 dosloužilo.
Z důvodu bezpečnosti návštěvníků rybníka, město přistoupilo 

k výměně stávajícího  za nové, tak aby bylo opět užívání bezpečné 
a pohodlné.

Text: Markéta Hrušková, Foto: Aleš Korvas

Kulaté výročí sedmdesátých narozenin oslavil v pátek  3. červ-
na člen zastupitelstva  města pan Ing. Ladislav Vaněk (KSČM). K 
jeho narozeninám mu přejeme vše nejlepší a do budoucna hlav-
ně hodně zdraví!

Text: Aleš Korvas, Foto: 
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U S N E S E N Í
z 32. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 25.05.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 pronájem části pozemku p. č. 6112/570 
orná půda o výměře 287 m2 v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Základní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Rybárny Uh. Hradiště, Uh. Hradiště, 
Šaňákova 63, ev.č. 611081, IČ 72558270, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců 
a nájemné ve výši 1 Kč/m2 za rok, za účelem 
využití pozemku k zahrádkářským účelům – 
zahrádkářská kolonie. Nájem je osvobozen od 
daně z přidané hodnoty.

1.8 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, U koupališ-
tě, kab. NN“, (umístění kabelového vedení NN 
v délce trasy 66 m, pilíř 1 ks) na pozemcích 
p. č. 4525/21, 4525/3, 4525/19, 2420/1 
a 2420/71, vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN v délce 
trasy 66 m, pilíře 1 ks. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 
platí částka 20 Kč/m2 za rok. 

1.9 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umístění 
stavby „St. Město, TS T83 Za cukrovarem, ob-
nova“, (umístění kabelů VN, NN, vedení VN, 
bet. Sloup, uzemnění, 4x pilířová skříň) na 
pozemcích p. č. 241/10, 242/1, 242/2, 4509/1 
a 243, vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění kabelů VN, NN, vedení VN 
v délce cca 230 m, bet. Sloup, uzemnění, 4x 
pilířová skříň. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 
platí částka 20 Kč/m2 za rok. 

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Bukvald, 
kabel NN“, (umístění kabelového vedení NN, 
kabelové skříně) na pozemku p. č. 4551/1 ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN v délce 
cca 25 m a kabelové skříně. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 
platí částka 20 Kč/m2 za rok. 

1.11 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Trávník, Po-
chylý, kabel NN“, (umístění kabelového vedení 
NN) na pozemku p. č. 233/7 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení NN v délce 
cca 5 m. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2016 
platí částka 20 Kč/m2 za rok. 

1.14 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 340/131 orná půda o výměře 9 m2 v loka-
litě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem umístění sportovní-
ho zařízení – trampolíny.

1.15 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Rastislavova, 
Město, kab. NN“, (umístění kabelu NN 12 m, 
pilíř 1 ks) na pozemku p. č. 129/17 ve vlastnic-
tví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Staré 
Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“. Vybra-
ný uchazeč STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Provoz-
ní jednotka Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 
Uherské Hradiště, IČ 60838744 s nabídkovou 
cenou 1 192 000 Kč bez DPH, 1 442 320 Kč vč. 
DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Staré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“ 
s uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Pro-
vozní jednotka Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 
11 Uherské Hradiště, IČ 60838744 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.2 smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12143248 
(„Výstavba infrastruktury pro RD Velehrad-
ská - 1. etapa“) mezi provozovatelem distri-
buční soustavy E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupený společností E.ON 
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 
a městem Staré Město jako žadatelem.

2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vý-
stavba infrastruktury pro RD Velehradská – 
projektová dokumentace – 1. etapa“ z důvodu 
rozdělení projektové dokumentace na dvě části, 
změny termínů plnění a změny ceny díla.

2.4 projektovou dokumentaci na akci Rekon-
strukce plynové kotelny Městského úřadu Staré 
Město.

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Rekon-
strukce plynové kotelny Městského úřadu Staré 
Město.

(pokračování na str. 8)



8

Zprávy z radnice STAROMĚSTSKÉ NOVINY

(pokračování ze str. 7)

2.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rozšíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré Měs-
to“ z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci, změny ceny díla a posunutí termínu 
dokončení díla.

2.8 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „Místní obslužná komunikace Louky Staré 
Město“ s uchazečem RYBÁRIK, s.r.o., Hra-
dišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadáva-
cí dokumentace.

3.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky na akci „Moderniza-
ce hardwaru rozvodny Městského úřadu Staré 
Město“.

3.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky na akci „Modernizace 
softwaru Městského úřadu Staré Město“.

3.3 smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 
Zlínského kraje číslo D/1172/2016/KH ve výši 
400.000,- Kč na nákup cisternové automobi-
lové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů města Staré Město, dle § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích.

5.1 odpis všech nákladů souvisejících s přípra-
vou a pořízením nedokončeného dlouhodobé-
ho majetku evidovaného na účtu 042 pod ORJ 
3504 Slepá ramena řeky Moravy v celkové výši 
594 580,- Kč z důvodu částečného odprode-
je projektové dokumentace a předprojektové 
přípravy investiční akce „Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy“, a fyzickou 
likvidaci zbývající dokumentace po uplynutí 
lhůty povinné archivace.

5.2 dohodu o narovnání vzniklého závazku 
v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o půjč-
ce č. 422/2011 ze dne 29. 3. 2011 schválenou 
na 4. Zastupitelstvu města Staré Město dne 
28. 3. 2011. Jedná se o vyúčtování úroků z pro-
dlení a smluvní pokuty z důvodu hrubého po-
rušení platební kázně dlužníka. 

5.3 dohodu o ukončení smlouvy o zajištění 
prodeje jízdenek s obchodní společností LEO 
Express a.s., Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov ze dne 5. 12. 2013 schválenou 68. Radou 
města Staré Město dne 3. 12. 2013 z důvodu 
převedení této služby na jiný subjekt. Tuto služ-
bu bude dále zajišťovat příspěvková organizace 
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 
686 03 Staré Město, IČ 75121824, provozovna 
EVENT centrum, náměstí Velké Moravy 2190, 
686 03 Staré Město.

II. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.3 převod majetku – směnu části pozemku 
p. č. 120/3 zahrada o výměře 1 m2 ve vlastnic-
tví paní Mgr. Marie Smělíkové, bytem Staré 
Město, Velkomoravská 1310, za část pozemku 
p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 7 m2 

ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.

1.4 převod majetku – směnu části pozemku 
p. č. st. 1121/2 zast. plocha/objekt bydlení o vý-
měře 4 m2 ve vlastnictví pana Milana Maňás-
ka, bytem Staré Město, Velkomoravská 229, za 
části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň 
o výměře 27 m2 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

1.5 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 23 m2 
v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Romanu 
Zdeborovi, bytem Staré Město, Velkomoravská 
346, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

1.6 převod majetku – výkup: 

• části pozemku p. č. st. 272/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 8 m2 
vlastník: Antonín Mléčka, Staré Město, Tyršova 
1861
 
• části pozemku p. č. st. 268 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 2 m2
vlastník: Zdeněk Bříštěla, Staré Město, Za Špicí 
148 a
 Světlana Bříštělová, Staré Město, Za Špicí 148

• části pozemku p. č. st. 2582 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 5 m2 
vlastník: Antonín Popelka, Staré Město, Za Špi-
cí 147 a Irena Popelková, Staré Město, Za Špicí 
147

vše v lokalitě ulice Za Špicí ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů pod stavbou „CHODNÍK ULICE ZA ŠPICÍ 
STARÉ MĚSTO“.

1.7 převod majetku – výkup:
 
• části pozemku p. č. st. 49/3 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 8 m2 
vlastník: Miroslav Omelka, Staré Město, Svato-
vítská 49

• části pozemku p. č. st. 49/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 7 m2
vlastník: Antonín Vlček, Staré Město, Svatoví-
tská 1856

• části pozemku p. č. st. 49/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 4 m2 
vlastník: Pavel Vlček, Staré Město, Svatovítská 
1855

• části pozemku p. č. st. 48 zast. plocha a nádvo-

ří o výměře 10 m2 
vlastník: Ing. Jiří Hejda, Staré Město, Svatoví-
tská 48
Bronislava Hejdová, Staré Město, Svatovítská 
48

• části pozemku p. č. st. 47/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 5 m2
vlastník: Hana Kovářová, Staré Město, Svatoví-
tská 47

• části pozemku p. č. st. 47/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 6 m2 
vlastník: SJM Josef Kolacia a Iva Kolaciová, Sta-
ré Město, Svatovítská 340

• části pozemku p. č. st. 1284 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 7 m2 
vlastník: Iva Kolaciová, Staré Město, Svatovít-
ská 340

• části pozemku p. č. st. 1719 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20 m2 
vlastník: Ing. Josef Blaha, Staré Město, Svatoví-
tská 1543
• části pozemku p. č. st. 1720 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20 m2 
vlastník: Jana Smejkalová, Staré Město, Svato-
vítská 377

• části pozemku p. č. st. 1461 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 48 m2 
vlastník: Mgr. Alena Sádlová, Staré Město, Sva-
tovítská 1533
vše v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů pod stavbou „REVITALIZACE ULICE 
SVATOVÍTSKÁ – STARÉ MĚSTO“.

1.13 uplatnění předkupního práva toliko 
k té části stavby č. p. 989, která je ve vlastnictví 
pana Martina Cetkovského, bytem Staré Měs-
to, Nová čtvrť 1225, a nachází se na pozemku 
p. č. st. 1538/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
15 m2. 

5.4 zvýšení závazného ukazatele na § 3113 Zá-
kladní školy příspěvkové organizaci Základní 
škola, Staré Město, Komenského 1720, 686 03 
Staré Město, IČ 75022567,
o 20.000,- Kč, určených na podporu sociálních 
programů pro žáky 1. – 9. tříd.

6.1 dotační programy pro právnické osoby ne-
ziskových spolků a organizací na podporu akcí 
a aktivit v roce 2016 a doporučila zastupitelstvu 
města schválit:

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

III. určila

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci Re-
konstrukce plynové kotelny Městského úřadu 
Staré Město tyto dodavatele: 

PaPP, spol. s r. o.
Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ 00207608

VODO - TOPO HORECKÝ s.r.o.
Šumice 126, 68731 Šumice, IČ 46970592

Křemeček Jiří
Tovární 841, 686 03 Staré Město, IČ 13700553

Jan Vlček
Sées 1968, 686 03 Staré Město, IČ 62804120

3.1 vyzvat k podání nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na dodávky na akci 
„Modernizace hardwaru rozvodny Městského 
úřadu Staré Město“ tyto dodavatele: 

NIO s.r.o., IČ 26977664
František Vrána, IČ 13082949
C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645 
NWT a.s., IČ 63469511
DAT, s.r.o., IČ 25521233

3.2 vyzvat k podání nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na dodávky na akci 
„Modernizace softwaru Městského úřadu Staré 
Město“ tyto dodavatele: 

GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248 
GORDIC, spol. s r.o , IČ 47903783 
HARPAGON Software s.r.o., IČ 62025970
MÚZO Praha s.r.o., IČ 49622897 
ORTEX spol. s r.o., IČ 00529745

IV. vzala na vědomí

1.2 žádost pana Romana Brucknera, bytem 
Staré Město, Velehradská 1538 o převod ma-
jetku – prodej pozemku p. č. 3129/45 trvalý 
travní porost o výměře 86 m2 v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem zajištění přístupu do 
rodinného domu.

1.12 sdělení společnosti R. K. Servis, spol. 
s r. o. k nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vyme-
zení pojmů běžná údržba a drobné opravy sou-
visející s užíváním bytu.

4.1 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního záko-
na.
Stavebník: M.A.Pavel Šustr, Ludmila Šustrová, 
Na Rybníku 980, Uherské Hradiště
Novostavba rodinného domu ul. Za Špicí, na 
pozemcích parc.č. 276/2 a 4549/4 v k.ú.  Staré 
Město u Uheského Hradiště.

4.2 žádost o zahájení územního řízení dle § 86 
stavebního zákona. 
 Stavebník: Sdružení obcí pro rozvoj Baťova ka-
nálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého 
náměstí 293, Uherské Hradiště
Pevné Molo Baťův kanál, přístaviště Staré 
Město na pozemcích parc.č. 3884/3, 3884/2, 
4500/11 a 4498/4 v k.ú. Staré Město u Uherské-
ho Hradiště.

4.3 žádost o územní souhlas dle § 96 stavební-
ho zákona.
Stavebník: Svatopluk Polehňa, Jana Polehňová, 
Spojovací 295, Staré Město
Zahradní chata na pozemku pac.č. 5237/3 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, loka-
lita „Čerťák“.

4.4 žádost o územní souhlas dle § 96 stavební-
ho zákona.
Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, České Budějovice
Staré Město, Jezuitská, kab. VN a NN, část ulice 
Salašská na pozemcích parc.
č. v k.ú. Staré Město u Uheského Hradiště.

4.5 žádost o územní souhlas a ohlášení dle 
§104 a 96 stavebního zákona.
Stavebník: Zdeněk Pavliš, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město
Novostavba rodinného domu na pozemcích 
parc.č. 732 a 2424/1 v k.ú. Staré Město  u Uher-
ského Hradiště (ul. Mojmírova).

4.6 žádost o územní řízení dle §86 stavebního 
zákona.
Stavebník: HARDMAN UH a.s., Dlouhá 688, 
Uherské Hradiště
Hala v průmyslové zóně Louky na pozemcích 
parc.č. 6064/237, 6064/225 a 6064/32 v k.ú. Sta-
ré Město u Uherského Hradiště.

4.7 žádost o územní řízení dle §86 stavebního 
zákona.
Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, 
a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště
Staré Město, ul. Za Radnicí, rekonstrukce vodo-
vodu R-4,R-5 na pozemcích parc.č. 204,209/3, 
4549/2 a 4549/3 v k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště.

4.8 žádost o zahájení společného územního 
a stavebního řízení dle § 94a stavebního záko-
na.
Stavebník: MONTWERK s.r.o. Nádražní 575, 
Staré Město
Opravárenská dílna na pozemcích par.č. 533 
a 497/3 v k.ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

V. rozhodla

2.1 o vyloučení uchazeče Správa a údržba sil-
nic Slovácka, s.r.o., Jarošov 514, 686 11 Uherské 
Hradiště, IČ 26913216 z účasti ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Staré Město – oprava MK, ulice 
Na Vyhlídce“ z důvodů neprokázání kvalifika-
ce.

2.7 o vyloučení uchazeče VHS plus, Vodohos-
podářské stavby, s.r.o., tř. Masarykova 1197, 698 
01 Veselí nad Moravou, IČ 46976469 z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky „Místní 
obslužná komunikace Louky Staré Město“ - 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném řízení z důvodů nezdů-
vodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky.

2.8 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Místní obslužná komunikace Louky 
Staré Město“ - podlimitní veřejná zakázka na 
stavební práce zadávaná v otevřeném řízení. 
Vybraný uchazeč RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 
573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643 s nabíd-
kovou cenou 9 330 344 Kč bez DPH, 11 289 716 
Kč vč. DPH.

3.4 o zrušení výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky na akci „Cister-
nová automobilová stříkačka pro JSDH Staré 
Město“ z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabí-
dek nebyla podána žádná nabídka.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 oslovit vlastníky pozemků mezi komuni-
kací a zástavbou rodinných domů v ulici Ve-
lehradské s nabídkou odkoupení pozemků pro 
využití pro budoucí technickou infrastrukturu. 
T: 30. června

1.12 spolu se společností R. K. Servis, spol. 
s r. o., připravit návrh nové nájemní smlouvy 
pro byty, byty zvláštního určení a nebytové pro-
story v souvislosti s nařízením vlády 
č. 308/2015 Sb. 
T: 30. června

1.14 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 340/131 orná půda o výměře 9 m2 
v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění 
sportovního zařízení – trampolíny, na úředních 
deskách.  T:ihned

1.15 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, Rastislavova, Město, kab. NN“, (umís-
tění kabelu NN 12 m, pilíř 1 ks) na pozemku 
p. č. 129/17 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.
T:ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Nejlepším cyklistou v dopravní soutěži okresu Uherské Hra-
diště se v úterý 17. května stal Jan Janík ze VII.C ZŠ Staré Město. 
V dopravní soutěži se neztratilo ani družstvo soutěžící v I. kate-
gorii, které ve složení Lukáš Motyčka, Erik Zimčík, Lucie Houd-
ková a Barbora Foltýnová obsadilo skvělé 3. místo.

Dne 16. května se žáci devátého a osmého ročníku ZŠ Staré 
Město zúčastnili exkurze do Osvětimi.  Jelikož byl o poznávací 
zájezd velký zájem, vyjely od školy  v 5: 15 dva plné autobusy. 
Na místo jsme přijeli kolem deváté hodiny. Žáci byli rozděleni 
do tří skupin.  Každou skupinku vedl zkušený průvodce, který se 
nám po celou dobu prohlídky věnoval a odpovídal na nejrůznější 
dotazy. 

Na programu byla nejdříve prohlídka Auswitz I. Prošli jsme 
vstupní bránou a pak následovala prohlídka jednotlivých budov 
– bloků. Paní průvodkyně nám povyprávěla, kdy a za jakých okol-
ností tábor vznikl, co se v něm odehrávalo, kolik lidí zde bylo věz-
něno a usmrceno. Měli jsme možnost prohlédnout si autentické 
fotografie a osobní věci lidí, které si s sebou do tábora přivezli. 
Mezi osobními věcmi byly například hřebeny, brýle, talíře či kré-
my na boty. To ještě netušili, že je nebudou už nikdy potřebovat. 
Celá prohlídka trvala necelé dvě hodiny. Potom jsme se přesunu-
li do Auschwitz II – Birkenau, největšího vyhlazovacího tábora 
2. světové války. Zde jsme měli možnost zhlédnout, v jakých pod-
mínkách lidé přežívali, než je dostihla smrt. Podívali jsme se do 
bývalých plynových komor, v nichž docházelo k hromadnému 
vraždění. Příběhy mužů, žen a dětí, s kterými nás paní průvodky-

Velkou pochvalu si zaslouží Ekotým prvního stupně Základní 
školy ve Starém Městě za realizaci programu o putování (ne)jed-
né plastové láhve. Ekotým se rozdělil na čtyři pracovní skupiny, 
které postupně navštěvovaly první a druhé třídy. Šikovní Eko-
týmáci nejprve dětem přečetli vlastní pohádku o PETce Květce, 
odlehčenou formou jim tak vlastně popsali celý proces třídění 
a recyklace. Měli k tomu samozřejmě přichystané názorné re-
kvizity. Pozornost dětí si následně ověřili několika otázkami. Na 
dataprojektoru jim poté pustili pohádkový minipříběh o třídění 
plastů s Mufem, Jů a Hele. Na závěr s dětmi vyplnili pracovní list 
zaměřený na třídění odpadků. Byla z toho pěkně sestavená vy-
učovací hodina, za kterou Ekotýmu patří obrovská pochvala!

(autor článku Mgr. Kateřina Tannerová)

NAŠI SKVĚLÍ CYKLISTÉ

OSVĚTIM – SVĚDOMÍ LIDSTVA

CESTA PETKY KVĚTKY ANEB EKOTÝM
PRO PRVŇÁČKY A DRUHÁČKY

ně seznámila, byly tak silné, že nejeden z nás nedokázal potlačit 
slzy v očích.

Závěr našeho výletu byl už o něco veselejší. Na zpáteční cestě 
nesměla chybět zastávka v místním nákupním centru, kde si ka-
ždý koupil hromadu sladkostí. Mezi nimi nechyběly ani slavné 
polské „krowky“.

Velké díky patří všem, kteří nás na této exkurzi provázeli.
Osvětim patří rozhodně k těm místům, která v lidech zanecha-

jí vzpomínku na celý život. Je potřeba si neustále připomínat, co 
se odehrálo za 2. světové války.

Mgr. Denisa Kovářová

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
školy. Současně děkujeme SVČ Klubko Staré Město za organizaci 
této soutěže na naší škole.

ZŠ Staré Město
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Je brzké sobotní ráno. Blankytná obloha bez mraků zalitá 
sluncem je příslibem pěkného dne. První členové Hlídky mla-
dých zdravotníků dorazili do ZŠ Staré Město k pravidelnému tré-
ninku před sérií soutěží, které nás čekají. Realizační tým starších 
již maskuje v přípravně první figuranty. Před tím, než se vydáme 
k prvnímu stanovišti, prověřujeme své znalosti lidského těla, 
základů první pomoci a historie Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce.  

Poté již míříme k prvnímu stanovišti, kde je podezřelé ticho. 
V hospodě Na Špici ve Starém Městě došlo ke rvačce mezi dvěma 
mladíky, z nichž jeden použil nůž. Sám si zranil dlaň a při rvač-
ce byl bodnut do hrudníku. Obtížně dýchá. Druhý muž leží na 
zemi s pobodaným břichem. V jedné z ran uvízl nůž. Pouštíme 
se do práce. Ošetřujeme pneumotorax a hlubokou ránu v dlani, 
fixujeme nůž, přikládáme savý materiál a polohujeme zraněné, 
abychom zmírnili jejich utrpení.  Když je hotovo, ozývá se ze 
sousední místnosti křik ženy. Při neopatrném zacházení s ply-
novým sporákem došlo v rodinném domku k požáru. V domě 
byla asi 25letá žena s 6letiletým chlapcem. Vynášíme oba zra-
něné na čerstvý vzduch. Dítě se nadýchalo kouře, došlo u něho 
k zástavě dechu i oběhu. Resuscitujeme. Matka velmi naříká. Má 
rozsáhlé popáleniny 1. a 2. stupně na obou pažích a stehnech, 
zvrtla si kotník. Velmi se bojí o své dítě a odmítá se nechat ošetřit. 
Situaci se podařilo zvládnout i psychologicky. Na třetím stano-
višti v prostorách toalet se 14tiletá dívka pokusila o sebevraždu. 

TRÉNINK ZÁŽITKEM

ZŠ VE STARÉM MĚSTĚ ZAVÍTAL MEZI ŽÁKY SÁM KAREL IV.

Sedí apatická v kaluži krve, je agresivní. Je zřejmé, že se jedná 
o feťačku. Po ošetření silného žilního krvácení a přivolání první 
pomoci pokračujeme dále. Před školou se nám naskytl hrůzný 
pohled. Na silnici mezi Starým Městem a Huštěnovicemi došlo 
ke srážce automobilu s cyklistkou. Žena vezla na sedačce asi 5leté 
dítě. Nyní leží zaklíněná v kole se silnými bolestmi břicha a řadou 
oděrek na zemi. Dítě dýchá, je v bezvědomí. Řidička utrpěla velký 
náraz do hlavy, leží bezvládně na volantu. Zajišťujeme auto proti 
pohybu, oblékáme reflexní vestu, skládáme trojúhelník a vrháme 
se na ošetření zraněných. Ani tady jsme nikoho neztratili. První 
pomoc se nám daří poskytovat bez výrazných chyb. Ty, které se 
přece jen vyskytly, společně rozebíráme a diskutujeme o nich. 

Strávili jsme společně příjemně celé dopoledne. S hlavou pl-
nou informací se pomalu odebíráme ke svým domovům k sobot-
nímu obědu. Věřím, že by nikoho z nás už žádná život ohrožující 
situace, které bychom se stali svědky, nepřekvapila a dokázali by-
chom poskytnout účelnou první pomoc.

Speciální poděkování patří staršímu družstvu zdravotníků: 
Kristýně Uhříčkové, Lucce Korvasové, Renátě Šťastné a Romanu 
Valentovi, kteří se na akci nemalou měrou podíleli. 

Ing. Petra Šáchová
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MALOVÁNÍ NA POČÍTAČI

PYTHAGORIÁDA

OCENĚNÍ METODIKŮ KRAJE

Ve čtvrtek 26. května proběhl na Gymnáziu v Uherském Hra-
dišti již 18. ročník okresního kola soutěže Malování na PC, kterou 
spoluorganizuje ZŠ Staré Město. Tato soutěž se skládá ze dvou 
kol. V prvním kole kreslili žáci podle zadané předlohy, kde mu-
seli s využitím funkcí programu co nejpřesněji napodobit danou 
předlohu, v druhé části už mohli zapojit svoji fantazii. Vytvářeli 
obrázek na téma „Sporty“. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků 
ze škol celého okresu. Ze soutěžících ze ZŠ Staré Město se nejlépe 
umístil Martin Králík, který obsadil 2. – 3. místo. Blahopřejeme k 
pěknému umístění.

Mgr. Jana Slančíková

Ve středu 25. května proběhlo na ZŠ Staré Město okresní kolo 
matematické soutěže v Pythagoriádě. Letos se ho z naší školy 
zúčastnilo celkem 12 žáků 6. – 8. ročníku. Největšího úspěchu 
dosáhli šesťáci, na skvělém 2. – 3. místě se umístil Michal Pav-
línek ze 6. D. Z celkem pěti úspěšných řešitelů 6. ročníku je to 
vynikající výsledek. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jitka Kardosová

V úterý 24. května se v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo oce-
nění metodiků prevence Zlínského kraje. Oceněno bylo celkem 
18 školních metodiků prevence, mezi nimi i preventisté ZŠ Staré 
Město - Mgr. Milan Matyášová a Mgr. Alan Navrátil.

Ocenění metodici byli vybráni odbornou komisí složenou 

z pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Zlínského kraje a Krajské pedagogicko-psychologické poradny a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.

Blahopřejeme a děkujeme za kvalitní práci.
Vedení školy
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zname-

nají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit 
při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do 
členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských 
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny ces-

ta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Ev-
ropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním 
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvů-
li pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně 
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých ze-
mích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako na-
příklad Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě 

do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému 
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osob-
ních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, dopo-

ručujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy 
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo 
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba 
platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízo-
vá povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného stá-
tu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahranič-
ních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy

Bývalí žáci Základní školy ve Starém Městě, kteří školu opus-
tili v roce 1951 se sešli v sobotu 4. června na radnici ve Starém 
Městě, aby oslavili společné setká-
ní. Muže a ženy, kteří letos oslaví 
osmdesáté narozeniny přivítal 
starosta města Josef Bazala. Po 
úvodním představení bývalých 
žáků zdejší školy jim poděkoval 
za účast a po představení vývoje 
Starého Města během posledních 
let pozval všechny zúčastněné na 
přípitek.

Během přijetí na radnici zahráli 
na housle členové zdejšího soubo-
ru Dolinečka Ondřej Bazala a Ma-
rek Pavlica. Po slavnostním přiví-
tání na radnici se všichni odebrali 
do prostor Lidového domu, kde 

SETKÁNÍ OSMDESÁTNÍKŮ
jejich setkání pokračovalo v neformální atmosféře.

Text a foto: Aleš Korvas
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Dětský folklorní soubor Dolinečka 
zná docela určitě každý Staroměšťan. 
Letos slaví rovných 60 let od založení, 
respektive od doby, od kdy se oficiálně 
určil rok jejího vzniku, proto si jistě 
zaslouží detailnější představení. Do-
linečka jako dětský soubor existoval 
i v předcházejících letech, nikdo ale 
není schopen s určitostí stanovit přes-
ný rok jejího vzniku.

Dolinečka vždy existovala a stej-
ně je tomu i nyní při Základní škole 
ve Starém Městě. „Počátky Dolinečky 
spadají pod národopisný kroužek ve 
zdejší základní škole. Učitelky v rámci 
třídních kolektivů s dětmi nacvičova-
ly různé taneční prvky, při kterých si 
děti samy zpívaly,“ řekla jedna z ve-
doucích Dolinečky, Kateřiná Vránová. 
V roce 1965 vystupovaly děti s nacvičeným pásmem před 
dospělými tanečníky z Doliny. Tehdejší primáš cimbálové 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

muziky Dolina, profesor Jan Slováček, před slavnostním 
vystoupením dospělého folklorního souboru v Žatci obe-
censtvu řekl, že dříve než se představí Dolina, vystoupí 
ještě malá Dolinečka. Tehdy vzniklo konečné a dosud po-
užívané jméno tohoto souboru. 

Současnou podobu dostala Dolinečka po roce 2000, 
kdy ji vedli manželé Bazalovi. Ti přišli s nápadem, aby 
před koncem každého školního roku vystoupily všechny 
skupiny Dolinečky v jednotném pořadu a předvedly, co si 
během roku nacvičily. 

V současné době tvoří Dolinečky čtyři různé skupiny, 
z nichž v každé je několik desítek dětí, celkově se momen-
tálně jedná o 170 dětí převážně ze Starého Města a nej-
bližšího okolí. Počet skupin se časem měnil a vyvíjel pod-
le toho, jak stoupal zájem dětí o činnost souboru. Jedno 
období byly skupinky dvě, další tři, potom zase dvě. Počet 
zájemců byl ale neutichající a neustále se zvyšoval, proto 
už několik let existují Dolinečky I - Dolinečka IV. „Zá-
jemců je ze strany dětí i rodičů je mnoho i nyní, bohužel 
ale nemáme kapacitu vedoucích, kteří by s dětmi cvičili, 
trénovali a jezdili po vystoupeních.  To je pro nás momen-
tálně limitující faktor,“ dodala Kateřina Vránová.  Do sku-
piny, do které začnou děti chodit jako nejmenší členové, 
v té zůstávají celou dobu, co Dolinečku navštěvují. Není to 
tak, že by Dolinečka I byla pro nejmenší a Dolinečka IV 
pro nejstarší děti. V okamžiku, kdy děti přejdou z dětské-
ho souboru do dospělých, začínají skupinky, ve které děti 
skončily, nanovo. To se stalo naposledy v roce 2014, kdy 
skupina Dolinečka III „dospěla“ a na konci školního roku 
skončila. Na začátku roku potom vznikla nová Dolinečka 
III, tentokrát s nejmenšími dětmi. 

Nejen obyvatelé Starého Města mají během školní-
ho roku několik možností zhlédnout vystoupení všech 
dětí Dolinečky. Tím že je to soubor fungující pod zášti-

DOLINEČKA
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tou základní školy, fungují v období školního roku, tedy 
od září do června. V září bývají Slavnosti vína, kterých 
se účastní všechny skupiny Dolinečky. Všechny skupinky 
projdou městem, některé, hlavně ty starší, pak vystoupí 
pod radnicí. Další akcí, kde může veřejnost  Dolinečku 
vidět, jsou Michalské slavnosti ve Starém Městě. Těch se 
zúčastňují také všechny skupiny, aby mohly vystoupit na 
náměstí ukázat se před publikem. „Postupně se představu-
jeme také na akcích, pořádaných kulturní komisí. Protože 
je nás ale hodně, tak se většinou musí rozdělit vystoupe-
ní jednotlivých skupinek tak, že některé vystoupí na Vá-
nočním jarmarku, další na Vánočním zpívání. Akce jako 
Vynášení Mařeny si slaví každá skupinka zvlášť,“ vysvět-
lila Vránová s tím, že společná vystoupení jsou součástí 
komponovaného pořadu před koncem 
roku. Tam je doprovází obě cimbálové 
muziky, z nichž jedna funguje při zá-
kladní umělecké škole a druhá přímo 
pod Dolinečkou. Kromě místních kul-
turních akcí ale jezdí i na festivaly po 
celé republice. Výjimkou tak nejsou 
cesty do Mariánských Lázní, Českého 
Krumlova nebo i do zahraničí. Do ci-
ziny ale jezdívají hlavně starší děti.

Aby mohl celý soubor fungovat se 
vším všudy, je potřeba také značné 
materiální zabezpečení. Do toho se 
počítají nejen kroje, ale i různé druhy 
rekvizit.  Veškeré materiální zabez-
pečení patří Dolinečce s tím, že kro-
je jsou dětem zapůjčeny na začátku 
školního roku a na konci roku jej ode-
vzdávají, aby mohly být přes prázdni-
ny uskladněny v „krojárce“. Výjimkou jsou starší děti. Ty 
si nechávají kroj u sebe i přes prázdniny, protože vystupují 
na různých akcích i přes léto.  „Momentálně máme díky 
podpoře města i různých sponzorů našito pět typů krojů, 

podle různých věkových kategorií. Máme kroje pro děti 
od tří do šesti let, od šesti do devíti, od devíti do dvanácti 
a od dvanácti do patnácti let. Kromě toho máme také kro-
je z určité etnografické oblasti a pro speciální taneční pás-
ma,“ vyjmenovala Vránová s tím, že kroje se liší kromě ve-

likosti také obdobím, do kterého patří, 
neboť nejsou všechny ze stejné doby. 
Dále se liší také typem, co v minulosti 
takto staré děti nosily. 

Krojárka, neboli prostor k uskladně-
ní krojů, je pro Dolinečku momentál-
ně asi největší problém, co se logistiky 
týče. Město sice k tomuto účely vyčle-
nilo a zapůjčilo některé prostory, ty ale 
bohužel nejsou dostačující. Hledá se 
proto nové a větší místo, kde by mohly 
být kroje a rekvizity uskladněny. Bě-
hem školního roku problém není, to 
je místa dost, ale přes prázdniny, kdy 
se všechny kroje vrací je opravdu oří-
šek vymyslet jak je všechny uskladnit 
tak, aby se nijak nepoškodily,“ dodala 
na závěr vedoucí a autorka posledního 
komponovaného programu Dolinečky 
Kateřina Vránová.

Název spolku: Dětský folklorní soubor
 Dolinečka,  z.s.

Rok založení: 1956

Počet členů: 178

Adresa sídla: Nám. Hrdinů 1902

 www.dolinecka.cz

Tel. číslo: 737 300 424

Jméno kontaktní osoby: Kateřina Vránová
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Dne 19.5. se uskutečnila v prostorách zahradního areálu ma-
teřské školy Komenského tradiční zahradní slavnost pro rodiče 
s dětmi, tentokrát v indiánském stylu. Vyzdobené zahradě vévo-
dil nový indiánský totem, vyrobený tatínkem Miroslav Umlau-
fem, vymalovaný paní učitekou Habáňovou a dozdobený všemi 
dětmi ze školky dle názvu třídy (Sluníčka, Kašpárci, Motýlci).

Děti s rodiči soutěžily v indiánských dovednostech (hod 
oštěpem, jízda na koni, lov rybiček, idiánská stezka, indiánské 
barvy). Po splnění všech úkolů děti dostaly za odměnu zmr-
zlinu. Kdo chtěl mohl si nechat pomalovat obličej a na závěr 
posedět a zazpívat u ohně. 

Text: Věra Hansliánová, Foto: MŠ

Dne 2. června všechny děti z mateřské školy nasedly do ob-
jednaných autobusů a hurá na výlet. Cílem byl zámek a podzá-
mecká zahrada v Kroměříži.

Na zámku v prostorách sally terreny děti zhlédly pohádku, 
a pak se vydaly na prohlídku parku. Na závěr se osvěžily dobrou 
zmrzlinou a spokojeně se vrátily domů.

KOMENSKÉHO ZAHRADNÍ SLAVNOST

ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
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Ráno 19. května vyrazil od naší beruškové školky autobus 
plný natěšených dětí směr ZOO Lešná. 

Děti se již celý týden těšily a seznamovaly se se zvířátky 
na obrázcích. Konečně se dočkaly těch živých. ZOO nás při-
vítala trošku zamračenou oblohou, ale nakonec nás prová-

A protože jsou naši cestovatelé moc zvědaví, vyjeli si hned 
dvakrát. Poprvé prozkoumali dětskou železnici ve Vracově, kde 
se projeli v elektrickém vláčku na opravdových kolejích, se se-
mafory, závorami, nádražíčky, panem výpravčím, navíc v nád-
herném prostředí, velké zahrady s jezírkem plným kapříků…

Druhá výprava byla do časů našich pradědečků a prababi-
ček…

Navštívili jsme selský domek se zvířátky v Kněaždubu, kde 
jsme hned ve vratech vyfasovali zástěry a rázem se proměnili v 
hospodyňky a hospodáře a vyzkoušeli si ve výukovém progra-
mu ,,Jak žili naši předkové a zvířátka na statku“ hrabání sena, 
odvážení na trakaři zvířátkům, krmení a hlazení ovcí, králíků, 
holubů, husí, prasátek,… pumpování starodávnou pumpou 
vody ze studny a nošení v konvičkách do necek, ve kterých si 
vyzkoušeli praní prádla na valše. Také si prohlídli stavení zaříze-

POZDRAV ZE ZOO

SLUNÍČKO SVÍTÍ JAKO STOMILIONOVÁ ŽÁROVKA
A DĚTI Z KMŠ JEDOU NA VÝLET… 

zelo sluníčko celý krásný den. Nestihli jsme všechno, co by 
děti chtěly vidět, ale jízda vláčkem na konci byla pro ně za-
dostiučiněním a také vítaným odpočinkem. Výlet se vydařil 
a za rok možná vyrazíme znovu.  M.U.

né z dob našich praprababiček, vyzkoušeli si spaní v posledním 
šuplíku kostnu. 

Dětem i paní učitelkám se výlet moc líbil a už se těšíme na 
další návštěvu hospodářství, tentokrát s programem ,,Kuřátko 
a obilí“.

A. V. KMŠ
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KONGRESOVÉ CENTRUM V AREÁLU REC GROUP 
SE PROMĚNILO V POHÁDKOVOU ŘÍŠI

Staré Město 16. května 2016 – V sobotu 14. května 2016 
se Kongresové centrum v areálu REC Group proměnilo v 
jednu velkou pohádkovou říši. Akce Pohádková zahrada 
přilákala na 2000 malých i velkých návštěvníků, kteří se 
mohli projít pohádkovou stezkou tvořenou devíti pohád-
kovými stanovišti. Už od rána na děti netrpělivě čekaly 
různé pohádkové postavičky jako Čert a Káča, Křemílek a 
Vochomůrka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Rumcajs s Man-
kou, Ježibaba z perníkové chaloupky, Popelka, Hurvínek 
s Máničkou, Maková panenka a motýl Emanuel, Dlou-
hý, Široký a Bystrozraký, ale také spousta různých aktivit 
a úkolů, za jejichž splnění byly děti odměněny.

Kromě toho byl pro návštěvníky připraven také bohatý 
doprovodný program. Děti si po celý den mohly zadová-
dět s kouzelníkem MAXEM, pochovat si různá živá zví-

řátka, opéct si špekáček, ochutnat různé dobroty, svézt se 
vláčkem STEELINKA nebo navštívit KOVOZOO. Akci 
zpestřily také taneční vystoupení dětí ze Střediska volné-
ho času Klubko Staré Město, Domu dětí a mládeže Šikula 
a dětského tanečního souboru Dolinečka. 

Přestože počasí zpočátku moc nepřálo a spadla i nějaká 
ta kapka, nakonec se umoudřilo a tak se zahrada zaplnila 
pejsky, kteří společně se svými psovody předvedli umění 
agility a dogdancingu.

Cílem celé akce bylo pobavit rodiny s dětmi a splnit tak 
jeden z mnoha cílů společnosti REC Group.

Všem návštěvníkům patří velké poděkování a na další 
akci na viděnou!

Text:  Michaela Rudošová, Foto:  Petr Kachel
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Spokojeni mohou být pořadatelé Klubu přá-
tel vína po ukončeném koštu, který se uskutečnil 
v sobotu 14. května v prostorách Společensko - 
kulturního centra ve Starém Městě. Několik sto-
vek návštěvníků mělo možnost okoštovat více než 
590 vzorků, které o týden dříve prošly přísným 
hodnocením na degustaci v Jezuitském sklepě. 
Jako vždy byl největší zájem o ochutnání nejlé-
pe hodnocených vín jednotlivých odrůd, velmi 
rychlí pak museli být zájemci, kteří chtěli ochut-
nat šampiony výstavy, čili nejlépe hodnocené bílé 
a nejlépe hodnocené červené víno. Mezi bílý-
mi víny zvítězil vzorek Chardonnay 2015, výběr 
z hroznů z Vinařství Vaďura z Polešovic. Se 
ziskem 19.1 bodů z dvaceti možných porazil 
ostatních 372 vzorků ve své kategorii. V čer-
vených vínech porazila ostatní vzorky Fran-
kovka modrá 2015, výběr z hroznů z Vinařství 
Dufek ze Svatobořic – Mistřína.  Vzorek ohod-
notilo 68 degustátorů ve 14 komisích ziskem 
19.0 bodů opět z dvaceti.

Samostatnou kategorií byla na letošním závě-
ru slovácké koštovací sezóny vyhlášena a udělena 
cena Vinařství Vaďura za nejlepší kolekci vín da-
ného vinařství.  

Premiérou letošního ročníku byla Cena sta-
rosty Starého Města. Tu získalo vinařství Batůšek 
– Přikryl ze Starého Města.  „Tato cena není jen 
o nejlepším druhu vína. Je to ocenění za všechno, 
co vinař pro tento obor dělá,“ uvedl Jaroslav Pelka 
z pořádajícího spolku. Všechny ceny předali vítě-
zům starosta města Josef Bazala, Dalimil Vrána, 
předseda pořádajícího Klubu přátel vína, a jeho 
kolega Ivan Hulcký.

Všichni návštěvníci byli na staroměstském 
koštu velice spokojeni, a protože od krásné pís-
ničky od CM Bálešáci se jen těžko odchází domů, 
rozcházeli se poslední koštující až daleko po půl-
noci.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÝ KOŠT UZAVŘEL SEZÓNU
KOŠTŮ VÍNA NA SLOVÁCKU 

Významné, kulaté životní jubileum 50 let oslavil o rok pozdě-
ji tajemník Městského úřadu ve Starém Městě Vladimír Kučera 
v pátek 10. června 2016. Přejeme vše nejlepší a hodně štěstí a 
zdraví do dalších let.

Text a foto: Aleš Korvas
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Celosvětový běh míru s pochodní, kterou si dobrovolní běžci 
cestou předávají, zavítal po několika letech opět do Starého Měs-
ta. V neděli po obědě se zhruba čtyřicítka běžců z celého světa 
objevila před radnicí i s pochodní. Během několika minut přihlí-
žejícím z řad vedení města i kolemjdoucích představili, co během 
vyjadřují. Pochodeň, kterou si cestou předali již statisíce běžců po 
celém světě, má symbolizovat přátelství, porozumění a mír mezi 
všemi národy bez ohledu na jejich kultury, víru a vyznání. Po pře-
dání pochodně starostovi města Josefu Bazalovi a poté i místosta-
rostovi Martinu Zábranskému bylo pro běžce přichystáno drobné 
občerstvení v podobě ovoce a vody. 

Nádherné taneční vystoupení předvedli žáci tanečního odboru 
ZUŠ pobočky Staré město ve čtvrtek 6. června 2016 od 19 hodin 
vyprodanému sálu uherskohradišťského Klubu kultury.  Nejen 
rodiče a rodinní příslušníci si v několika blocích mohli prohléd-
nout své ratolesti a ohodnotit co se za uplynulý rok v taneční ško-
le naučily. Přibližně tříhodinový program rozdělený podle stupňů 
tříd nacvičili se svými svěřenkyněmi učitelky Jarmila Krystoňová, 
marie Haldníová, Jitka Košíková a Simona Fišerová.

Vystoupení v Klubu kultury bylo absolventským pro Valentý-
nu Cíchovou, Janu Magdalenu Jaru, Zuzanu Jelínkovou, Kamilu 
Khazaalovou, Julii Luběnovou, Nelu Mikeskovou, Barboru Ple-
vákovou a Veroniku Zvardoňovou. Všem absolventkám gratulu-
jeme! 

Text a foto: Aleš Korvas

BĚH MÍRU VE STARÉM MĚSTĚ

TANEČNÍ VEČER ZUS STARÉ MĚSTO

Po oficiálnější části se dostaly na řadu děti ze staroměstské zá-
kladní školy, které pod vedením učitele Jana Zábranského vyběh-
ly od budovy městského úřadu směrem na Huštěnovice. První 
části štafety se symbolicky chopil starosta, který ji po několika 
metrech předal dětem. Ty se v nesení pochodně střídaly až ke 
kruhovému objezdu, kde pochodeň opět předaly skupině běžců. 
Ti dále pokračovali do Zlína a odtud se vydali do Polska. Poté se 
opět vrátí do České republiky, kterou by měli proběhnout přes 
Prahu a Karlovy Vary. Na konci června by se i s pochodní měli 
přesunout do sousedního Německa.

Text a foto: Aleš Korvas
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FARNÍ  SLOUPEK 7/2016
PODĚKOVÁNÍ 

Vážení a milí spoluobčané,
Vaše vstřícnost a otevřená srdce rozmnožily požehnání stav-

by nového kostela Svatého Ducha. Váš finanční příspěvek pou-
žijeme na práce v jižní věži kostela. Děkujeme Vám za 312 360 
Kč, které jste darovali při letošní květnové veřejné sbírce. Bůh 
žehnej Vám a Vašim rodinám.

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti 
Staré Město

NÁRODNÍ POUŤ
V sobotu v časných ranních hodinách vyjel ze St. Města auto-

bus poutníků směrem Krakow-Lagiewniki. Ano, vydali jsme se 
v tomto roce, kdy je vyhlášen Svatý rok milosrdenství, na pouť 
do místa, odkud vzešel svátek Božího milosrdenství.(Více na: 
http://www.pastorace.cz/Aktuality/Druha-nedele-velikonocni-
-svatek-Boziho-milosrdenstvi.html) Naše farnost se připojila 
k ostatním poutníkům z celé ČR při národní pouti, kde se nás 
sjelo z naší vlasti přes 5 tisíc  v čele s našimi biskupy a téměř 
200 kněžími. Prožili jsme opravdově tuto slavnost s modlitbou 
o Boží milosrdenství pro svůj život, pro naše drahé i pro naši 
vlast. Česká hymna  zakončila naše radostné putování a sluneč-
nou krajinou  jsme odjížděli s povzbuzením v duši. (Zde podle 
možností místa na straněbude samostatně poslána fotka z pou-
ti,)

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PRŮVOD 
K SVÁTKU BOŽÍHO TĚLA 

V neděli 29.5. v chrámu Svatého Ducha přistoupilo 11 dívek 
a 10 chlapců poprvé k přijetí životadárné svátosti Těla a Krve 
Páně spolu se svými rodinami. Po mši svaté vyšel z chrámu slav-
ností průvod, v němž nesl ulicemi města kněz Tělo Kristovo. Po-
žehnání věřících pak bylo u oltáříků v domě NA HRADBÁCH  
č. 627 (Josef a Jana VANDOVI)  a v ulici ALTÉŘE u domu č. 542 
(Radoslav a Ludmila MALINOVI). 

(Zároveň sem přidat dvě fotky z webu www.farnoststare-
mesto.cz - Fotogalerie , Rok 2016,   -  jednak z 1 sv. přijímání:  
název fotografie: 160529-092127-BožíTělo-FrIn-IMG_4265.
jpg   1 sv.přijímání - jednak  oltář Božího Těla: oříznout levou 
polovinu fotky za děvčátkem:  fotografie: 160529-102534-Boží-
Tělo-FrIn-IMG_4289.jpg  nebo: 160529-104639-BožíTělo-FrIn-
-IMG_4316.jpg

název fotografie: 160521-183629-VýstPleč-FrIn-IMG_6898.
jpg 

VÝSTAVA JOŽE PLEČNIKA 
v prostorách chrámu Svatého Ducha ve Starém  Městě
Až do 6.7.2016 bude možno si prohlédnout fotografickou 

výstavu  prací významného architekta Jože Plečnika, kterého 

pověřil prezident Masaryk některými úpravami v areálu Praž-
ského hradu. O jeho životě a díle se dovíme z výstavních panelů, 
které jsou instalovány v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě, 
který projektoval žák Plečnikovy školy arch. Ivo Goropevšek. 
Výstava je součástí Dnů Slovanské kultury, které  nám  letos 
ukázaly kulturu slovinskou  a slovenskou.

(Na webu farnoststaremesto.cz v odstavci Fotogalerie 
2016 je foto: název fotografie: 160521-183629-VýstPleč-FrIn-
-IMG_6898.jpg    

K této fotce umístit popisek: Při zahájení výstavy promlu-
vil architekt Ivo Goropevšek a velvyslanec Slovinska pan Leon 
Marc vedle starosty města p. Bazaly a p. faráře Mgr. Suchomela.

Co je naším nejvzácnějším dědictvím? Uhodnete?
Je to křesťanská víra a světlo Evangelia. „ Nezhyne rod, jenž 

věřit neustane: Dědictví otců zachovej nám , Pane!“
Na Velehrad  na Cyrilometodějskou  pouť pěšky, na kole, au-

tobusem?  
Ať se vypravíme jakkoli, sejděme se na Dnech dobré vůle 

a na hlavní pouti 5.7.2016  či na „malé“ pouti 10.7. V sobotu 9.7. 
po poutní cestě  půjdeme na pouť děkanátu Uherské Hradiště na 
Velehrad do baziliky, kde od 15.hod. bude poutní mše sv.  

Ve církvi a světě se svátek našich věrozvěstů slaví ve výroční 
den smrti sv. Cyrila 14.2., avšak  pro naše národy se ustanovilo 
datum 5.7., právě proto, abychom  ne v třeskuté zimě, ale ve 
slunném čase mohli zblízka i daleka putovat na starobylá místa, 
odkud  pramení naše státnost a  identita. Jsme na to hrdí!

Takže vzhůru  na Velehrad  a zde na shledanou! 

POUŤ FARNOSTISTARÉ MĚSTO
NA VELEHRAD

KE SVATÉ BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ!
V Roce milosrdenství se také naše farnost připojí k poutní-

kům toužícím projít Svatou branou milosrdenství, která je sou-
částí Velehradské baziliky. 

V NEDĚLI 24.ČERVENCE 2016 se sejdeme ve 14:00  ho-
din na Velehradě u rybníku Źabinec. Odtud vyjdeme po poutní 
cestě s modlitbou k Božímu milosrdenství průvodem k bazilice, 
kde společně projdeme Svatou bránou milosrdenství. Následuje 
mše svatá v 15:00 hodin.  SRDEČNĚ ZVEME VÁS VŠECHNY! 

-SV-

Krakow-Lagiewniki - Chrám Božího Milosrdenství
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Sobotního uplakaného rána 14. května 2016 se v brz-
kých ranních hodinách začali na místní hřiště Střední od-
borné školy a Gymnázia sjíždět mladí hasiči z širokého 
okolí, aby poměřili své síly v hasičském sportu. V tento 
den zde totiž místní hasiči ze Starého Města připravili 
jarní část okresního kola hry Plamen pro mladé hasiče. 
Z podzimní části, která se uskutečnila v nedalekých Vés-
kách 10.10.2015 si družstvo mladých hasičů dovezlo osmé 
místo a družstvo starších první místo s náskokem jednoho 
bodu.

Zahajovacího nástupu se zúčastnilo celkem 21 druž-
stev v kategoriích mladší a starší. Úvodního slova se ujal 
Antonín Martínek, náměstek starosty okresního Sdružení 
hasičů ČMS a starosta Sboru dobrovolných hasičů Staré 
Město. Ten ve svém projevu popřál všem soutěžícím hod-
ně sportovních úspěchů s přáním lepšího počasí.

Po nástupu, krátké poradě vedoucích družstev a roz-
hodčích, se družstva starších žáků postavila na start prv-
ní disciplíny, Štafety 400m CTIF. Tuto disciplínu provádí 
celkem devět členů družstva, kteří plní jednotlivé úkoly 
mezi které patří např. překonání žebříkové stěny (2m vy-
soké), přenos hadice, podlez laťky, přeskok lehkoatletické 
překážky, přenosu hasícího přístroje, hadicového úseku 
a volných úseků. Zde domácí družstvo nezískalo žádný 
trestný bod a obsadilo druhé místo. Druhou disciplínu, 
Štafetu požárních dvojic zahájila kategorie mladší. Ti, zde 

HASIČ Z CELÉHO OKRESU SOUTĚŽILI VE STARÉM MĚSTĚ
za doprovodu ojedinělých kapek deště dosáhli času 75,70 
sekundy, což jim stačilo na třetí místo v celkové kon-
kurenci devíti družstev. Druhou disciplínou, kategorie 
mladší, byla Štafeta 4x60m, kterou se bohužel nepodaři-
lo splnit s platným časem a družstvo si započítalo devět 
bodů do celkového hodnocení. Tato disciplína se nakonec 
ukázala prokletá i pro družstvo starších, kterému spadl 
na třetím úseku přenosný hasící přístroj a s časem 59,37 
sekund si taky započítali devět bodů do celkového hod-
nocení. Oproti tomu se Štafeta požárních dvojic družstvu 
starším vydařila výtečně a umístili se na druhém místě, 
hned za družstvem ze Šumic. Po krátké obědové přestávce 
a vykouknutí sluníčka se obě kategorie vrhly na posled-
ní královskou disciplínu, Požární útok. S tou se ale i přes 
smůlu, která starší provázela v obou pokusech, porvali se 
ctí a oba pokusy dokončili s platným časem a umístili se 
tak na 11 místě. Mladší zde byly o něco úspěšnější a skon-
čili na šestém místě.

Při vyhlášení celkových výsledků si tedy družstvo mlad-
ších vystoupilo pro celkové šesté místo a družstvo starších 
pro bronzový pohár, který jim předal Antonín Martínek. 
Závěrečného slova se rovněž ujal vedoucí okresní odbor-
né rady mládeže Ing. Bc. Lukáš Snopek, který poděkoval 
všem přítomným za předvedené výkony a bezproblémový 
průběh soutěže.

Společná fotografie mladých hasičů Staré Město Foto: Petr Kropáč Členka družstva mladších při přenosu 
PHP Foto: Petr Kropáč
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Fairtradová káva, čaj, kakao, voňavé 
bábovky z domácích vajec a fairtradového 
cukru, moučníky se surovin od místních 
farmářů. Takové dobroty posnídala zhruba 
dvacítka lidí, kteří se

v sobotu sešli na společném pikniku 
v zahradě Střediska volného času Klubko 
St. Město. Dali tak najevo, že je zajímá, 
kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny 
pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně 
NaZemi proběhl ve Starém Městě už po 
čtvrté. Město se tak přidalo k dalším 159 
místům v České republice, kde se pikniko-
vý happening pořádal. Akce probíhá tra-
dičně na Světový den pro fair trade, který 
připadá na druhou květnovou sobotu.

„Atmosféra byla skvělá. Počasí nám sice 
letos moc nepřálo, ale i tak se sešla dobrá 
parta lidí. Ochutnali jsme domácí koláče, 
bábovky, palačinky, ale i pomazánky, sý-
rové sušenky a další dobroty. Doufáme, že 
příští rok se nás sejde ještě víc“ uvedla za 
místní organizátory, zastupující ředitelka 
SVČ Klubko, Petra Handlová. 

Férová snídaně NaZemi je největší akcí 
na podporu fair trade v České republice. 
Zájem o akci neustále stoupá. Do prvního 
ročníku se před šesti lety zapojilo 41 míst, 
letos už to bylo čtyřikrát tolik. „Férová sní-
daně je příjemnou akcí, která propojuje  
 daném místě lidi, kteří přemýšlí o dopa-
dech svého spotřebního chování,“ upřesni-
la koordinátorka Férové snídaně Gabriela 
Štěpánková z neziskové organizace NaZe-
mi, která akci zastřešuje. Společnou snída-
ní dali účastníci najevo, že upřednostňují 
produkty, při jejichž výrobě nebyla poru-
šována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita 
dětská práce. 

VE STARÉM MĚSTĚ SE PIKNIKOVALO NA PODPORU 
FAIRTRADOVÝCH A LOKÁLNÍCH PĚSTITELŮ

Z aktuálně zveřejněných výsledků prodeje fairtradových vý-
robků vyplývá, že nejprodávanějším produktem je káva. Té se 

dle organizace Fairtrade Česko a Sloven-
sko prodalo v loňském roce v ČR 173 tun. 
Následují výrobky s fairtradovým kakaem, 
kterých se loni u nás prodalo 46 tun.

Co je fair trade?
Fair trade je způsob obchodu, který 

dává drobným pěstitelům, řemeslníkům 
i zaměstnancům ze zemí Afriky, Asie a La-
tinské Ameriky možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. Pokud si 
český spotřebitel koupí fairtradový výro-
bek, dává tak přednost výrobkům, za ni-
miž nestojí zneužívání dětské práce, ne-
lidské pracovní podmínky, či devastace 
životního prostředí. 

Text a foto: Aleš Korvas
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PŘÍPRAVKA JISKRY DOMINOVALA NAD MAŘATICEMI
Dva týmy fotbalistů staroměstské jiskry odehráli své zápa-

sy v neděli 29.5.2016 na domácím hřišti na Širůchu. Nejmladší  
borci v něm přivítali soupeře z Mařatic a v rámci dalšího klola 
Okresního přeboru mladších přípravek sk. A je po vynikajícím 
výkonu deklasovali 12:2. Trenéři Petr Křapa a Marek Matoušek 
byli s výkonem svých svěřenců nadmíru spokojeni. „Kluci nám 
udělali velkou radost nejen výsledkem, ale i tím, že na nich bylo 
vidět, že si zápas opravdu užili,“ ohodnotil nedělní zápas hráčů, 

zleva horní řada: Marek Matoušek, Filip Vašíček, Richard Slo-
váček, Ladislav Dvorský, Vladimír Pavlica, Petr Křapa
zleva dolní řada: Samuel Geitler, Dominik Bartoš, Petr Matou-
šek, Martin Cícha, Martin Novák

Kluci mladších žáků JISKRY zakončili skvělou sezonu domá-
cí výhrou 14:1 nad celkem Napajedel. Celý ročník tak absolvo-
vali s bilancí 16 výher a 

pouze 5x odešli poražení.
„V dnešním posledním mistrovském utkání jsme se po velmi 

dobrém výkonu s 
tradičním soupeřem úspěšně rozloučili s velmi vydařenou 

sezónou. Chtěl 
bych všem hráčům poděkovat, jak zvládali celý náročný rok, 

jak kvalitní 
hrou se dokázali prezentovat a reprezentovat svůj klub nejen 

doma ale i 
na venkovních hřištích.“ Roman Abrhám -šéftrenér mládeže

Text a foto: Roman Abrhám

MLADŠÍ ŽÁCI JISKRY ZAKONČILI SEZÓNU VÝHROU

Horní řada zleva: Frýbort Vojtěch, Dvořák Patrik, Kunovjánek 
Lukáš, Kejř Kryštof, Straka Samuel, Rožek Jakub (C), Sonntag 
Petr, Hejda Dominik, Jurák Pavel, Dleštík Tomáš
Dolní řada zleva: Horák Filip, Bureš Adam, Popelka Marek, 
Čech 
Roman-asistent trenéra, Mach Filip, Abrhám Roman-hlavní 
trenér, Peška Tadeáš, Obdržálek Tomáš, Tománek Tomáš

Horní řada zleva: Bačák Vlastimil-vedoucí mužstva, Horák Fi-
lip, Kunovjánek Lukáš, Titz Petr, Neubauer Adam, Vyskočil Da-
vid, Mach Filip, Ficek Tomáš-trenér; Dolní řada zleva: Hastík 
Ondřej, Bureš Adam, Měrka Šimon, Hastík Jakub, Chrvala Jan
ležící: Bačák František

KRAJSKÉ KOLO DOROSTU HASIČŮ
V neděli 12. června 2016 se v Horním Lidči na Vsetínsku usku-

tečnilo Krajské kolo dorostu. Okres Uherské Hradiště reprezento-
valy z SDH Staré Město Natálie Smolková a Kateřina Brázdilová.

Závody v této kategorii se skládají ze tří disciplín - 100m překá-
žek, dvojboj a testy z požární ochrany.

Natálie Smolková soutěžila v kategorii mladšího dorostu 13-
14let a Kateřina Brázdilová v kategorii staršího dorostu 17-18let. 
Po úvodních testech požární ochrany, které se podařilo napsat bez 
chyb, nastoupila Natálie Smolková na první běžeckou disciplínu, 
100m překážek, kterou dokončila s časem 26,12 sekund. Tento čas 
se jí v druhém pokusu nepodařilo zlepšit a umístila se tak na šestém 

místě. Výraznějšího zlepšení dosáhla v druhém pokusu disciplíny 
Dvojboj, kde se jí započítával čas 24,37 sekund a vylepšila si tak čas 
o více jak dvě sekundy. Celkově se tedy umístila na 6. místě. Kate-
řina Brázdilová zaběhla v disciplíně 100m překážek po drobných 
problémech na rozdělovači čas 24,96 sekund. V druhém pokusu se 
jí podařilo tento čas stlačit pod 23 sekund a s časem 22,84 sekund 
tak obsadila 5. Místo v této disciplíně. V druhé běžecké disciplíně, 
Dvojboj, byla taky úspěšnější v druhém pokusu, kde si započítala 
čas 20,96 sekund a umístila se tak na celkovém 4. místě. Tyto vý-
sledky na postup do republikového kola bohužel nestačily, ale i tak 
děvčata prokázaly svou připravenost na tuto soutěž. 

kteří jsou převážně ročník 2008, trenér Marek Matoušek.
Malí borci v soutěžích obsazují již tradičně přední příčku 

a z turnajů pravidelně přivážejí vítězné poháry. „Snad jim píle 
a radost z fotbalu vydrží až do mužů a ve Starém Městě budou 
hrát pěkný fotbal,“ doplnil Petr Křapa.

Text a foto: Aleš Korvas



VZPOMÍNKA

Dne 5.6.2016 je tomu přesně 1 rok od úmrtní paní 
Růženy Valouchové. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. června 2016 si připomene-
me 100 let od narození naší drahé ma-
minky a babičky paní Anny Michálkové 
(rozené Malé). S úctou a láskou rodina 
Michálkova.
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Sobota 23.7. 
Restaurace Na Rudém

hraje SORY
reservace tel. 572 54 11 92

Taneční zábava,
Staré Město, Na mlýně
hraje Gong a Trilobit 

30.7.2016 od 20:00 hodin

FC Club Bowling
Vás zve na zrekonstruovanou za-

hrádku, na bowling nebo jen
k příjemnému posezení.

Mobil pro rezervace
a více informací 603 223 761. 

OSOBNÍ TRENOVÁNÍ,
Doma či ve fitness centru

-PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ tuku, 

Vody,svalové hmoty v těle

-SESTAVOVÁNÍ zdravého jídelníčku

MARTIN CETKOVSKY 777816415 

FB- STRÁNKA  TUK VS SVALY

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

Uzávěrka příspěvků dalšího čísla Staro-
městských novin bude 13. července 2016. 

Noviny vyjdou 29. července 2016.



HASIČI A BĚH MÍRU

Mladí hasiči na disciplíně Štafeta požárních dvojic
Foto: Petr Kropáč

Družstvo starších žáků během Požárního útoku
Foto: Petr Kropáč

Družstvo mladších žáků při náběhu na základnu během disci-
plíny Požární útok Foto: Petr Kropáč



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

1. Místostarosta Starého Města Martin Zábranský a děti z Křes-
ťanské mateřské školy

5. Druhá skupina ve 13:45 hodin, levá strana (od okna): Mar-
tin Bilavčík, Marie Blahová, Natálie Sukupová, Tomáš Škrášek

3. První skupina ve 13:00 hodin, pravá strana zleva: Ondřej 
Novák,  Alžběta Machová, Martin Foltýnek, Vojtěch Krejčí

2. První skupina ve 13:00 hodin, levá strana (od okna): Vero-
nika Štolfová, Nina Jelínková, Michaela Balážová, Nikol Spi-
šiaková, 

6. Druhá skupina ve 13:45 hodin: Julie Buchtíková, Daniel Po-
korák, Otakar Šumbera, Adam Dvořák

4. Na klarinet v průběhu ceremoniálu zahrál žák ZUŠ Staré 
Město Vojtěch Zábranský 


