
Staroměstská radnice se pomaličku 
připravuje na náročný rok 2016. V tom 
by se totiž měla uskutečnit celá řada 
významných investic. Část z nich měla 
proběhnout už v letošním roce, vzhle-
dem k souběžným projektům rekon-
strukcí vodovodů a kanalizací nebo 
třeba výměny elektrického vedení, se 
ale plánované opravy ulic musely po-
sunout. Jde především o ulici Salašská 
nebo propoj od náměstí Velké Moravy, 
ulici Za Mlýnem. Obě tyto investice se 
uskuteční v roce 2016, stejně jako tře-
ba výstavba nové hřbitovní zdi. „Je to 
do budoucna dost významná investice, 
dostali jsme se totiž na hranici kapa-
cit hřbitova, takže plánujeme v příš-
tím roce jeho rozšíření. Počítáme, že 
půjde zhruba o pětimilionovou inves-
tici, která by měla začít hned na jaro. 
Někdy v březnu nebo dubnu, podle 
počasí,“ doplňuje podrobnosti inves-
tice starosta Josef Bazala. Město už  
v předchozích letech připravilo plo-
chu, na kterou se bude hřbitov rozšiřo-
vat. Jedná se o nevyužívané pozemky 

směrem k řece Moravě. Technicky pů-
jde tedy „jen“ o posunutí zdi hřbitova. 

Velmi očekávanou investicí, která 
by měla začít také v příštím roce, je pak 
výstavba nové základní umělecké ško-
ly. Tu město plánuje na místě nefunkč-

ní kuchyně, vedle MŠ Rastislavova.  
„V současné chvíli máme vybraného 
projektanta, který připravuje nezbyt-
nou dokumentaci pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení. Vzhledem 
k délce těchto procesů tak můžeme 
počítat, že někdy na podzim bychom 
mohli začít se samotnou výstavbou. 
Optimistická vize, která ale není nere-
álná, je pak ta, aby základní umělecká 
škola začala sloužit dětem už ve škol-
ním roce 2017/ 2018,“ přibližuje přání 
radnice starosta. ZUŠka se stane sou-
částí zdejšího školského areálu. Sta-
rosta výstavbu přízemní budovy bere 
jako malý dluh města vůči rodičům, 
ale hlavně samotným dětem.

Další velké investice se budou tý-
kat rozšíření průmyslové zóny Louky. 
Tady se město zavázalo vybudovat 
přístupovou komunikaci a inženýrské 
sítě. „Zastupitelstvo už část prodeje 
schválilo, celkově je tam k dispozici 
3,4 ha pozemků, z čehož už máme asi 
hektar nasmlouvaný,“ doplňuje Josef 
Bazala. 
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Z radnice STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Firmám, které mají zájem tady vy-
stavět své výrobní zázemí, město slí-
bilo, že s realizací komunikace začne 
přibližně v polovině příštího roku. 
Nutné bude nejdříve navýšení teré-
nu, pozemky jsou totiž v tzv. záplavo-
vé oblasti, kde musí veškerá stavební 
činnost proběhnout až na určité výš-
ce podloží. O pozemky je ale docela 
zájem, vysoké investice, které město 
musí uvolnit na komunikaci a zasí-
ťování, by se tam mohly velmi rychle 
vrátit.

Dobrou návratnost by měla mít 
i další velká investice příštího roku, 
tedy příprava stavebních pozemků 
v areálu bývalého školního statku. 
I tady chce město spustit práce přibliž-
ně v polovině příštího roku. První na 
řadě budou demolice. „Naše pracovní 
představa je taková, že firma, která 
provede demolice, by měla také zá-
roveň vystavět inženýrské sítě. Naším 
přáním je, abychom třeba už koncem 
příštího roku mohli začít nabízet ho-
tové rozparcelované pozemky k pro-
deji. Oproti roku 2004, kdy jsme pro-
dávali parcely na Trávníku, nebudeme 
chtít žádné zálohy. Zainvestujeme 
a budeme čekat na zájemce,“ vysvět-
luje starosta.

V roce 2016 by mělo dojít také na 

opravu elektroinstalace a vodovodů 
v domě s pečovatelskou službou. 
„Zdejší investice by měla činit 8,5 
milionu korun. Už jsme se se zdejší-
mi obyvateli sešli, bylo totiž potřeba 
připravit je na to, že se budou muset 
přibližně na čtyři měsíce přestěhovat. 
Pomůžeme jim samozřejmě najít ná-
hradní bydlení, pokud nemají mož-
nost ubytovat se u příbuzných,“ slibu-
je starosta.

S veškerými investicemi by městu 
měl pomoct čtyřicetimilionový úvěr, 
který schválilo poslední zastupitelstvo. 
„Už červnové zastupitelstvo schválilo 
rozpočtový výhled, takže máme noty, 
podle kterých jdeme. Samozřejmě se 
ale uvidí, jestli nepřijde nějaká neče-
kaná a důležitější investice. Všechno 
to, co jsem vyjmenoval, bychom ale 
chtěli v příštím roce zvládnout,“ uza-
vírá starosta Josef Bazala.

Po dokončení rekonstrukce hlavního tahu 
si spousta řidičů stěžovala na nepřiměřeně 
úzké pravé jízdní pruhy, a to jak ve směru od 
Brna, tak od Uherského Hradiště. Uhersko-
hradišťští policisté na tyto podněty zareagovali 
a provedli jejich kontrolu měřením. „Jejím zá-
věrem bylo, že tyto pruhy skutečně nesplňují 
dopravně technické podmínky, tedy nesplňují 
šířkové rozpětí dle platných norem, což pro-
jíždějícím řidičům brání v bezpečném pro-
jetí,“ shrnuje výsledky šetření tisková mluv-
čí Milena Šabatová. Policisté se tak dohodli 
s dotčenými institucemi a úředy, výsledkem 
je úprava těchto nevyhovujících pruhů do-
časným značením. „Ze čtyř pruhů se na ně-
jakou dobu stanou dva – jeden jízdní pruh 
na Uherské Hradiště a jeden na Brno. Tím 
pádem se v daném úseku mění jak vodorov-
né dopravní značení, tak i svislé dopravní 
značení. Tímto upozorňujeme řidiče, aby 
v úseku mezi dvěma přechody pro chodce 
(u Sokolovny a u místní restaurace) zvýšili po-
zornost,“ doplňuje policejní tisková mluvčí. 

Změna u jízdních pruhů je pouze dočasná.
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Vážení spoluobčané,
máme několik dnů do nejkrásnějších 

svátků v roce, což znamená, že jsme zase 
o jeden rok starší. Chci Vás především 
pozdravit, zhodnotit uplynulý rok 2015 
a představit Vám plány a vize na rok pří-
ští. Rok 2015 byl zajímavý tím, že jsme 
mohli v plné míře využít nové náměstí, 
kam se přesunula i většina akcí pořáda-
ných městem nebo spolky a kluby. My-
slím si, že se s novým prostorem a jeho 
možnostmi postupně seznamujeme 
a učíme se jej využít. Ohlasy návštěvníků 
Starého Města jsou kladné. Mnozí jsou 
mile překvapeni prostorem a zázemím, 
které se jim nabízí. Trápilo nás zatékání 
vody do Jezuitského sklepa. Vzhledem 
k stálému nedostatku vláhy ještě nemů-
žeme konstatovat, že je vše vyřešeno. 
To ukáže čas. Pokračoval společenský 
i sportovní život města. Zhodnocení 
dalších kulturních a společenských udá-
lostí nechávám na panu místostarosto-
vi. Je jistě dobrou zprávou, že fotbalová 
Jiskra našla významného podporovatele 
ve společnosti COLORLAK a.s. Město 
i nadále pokračovalo v podpoře dobro-
volných organizací, a to konkrétně ve 
výši asi 1,5 milionů korun. Částkou 750 
tisíc korun podpořilo i staroměstskou 
farnost. V předvečer velehradské pouti 
se 3. července konala v kostele Svatého 
Ducha bohoslužba, kterou sloužili češ-
tí a moravští biskupové. Od letošního 
roku je zvýšen příspěvek na narozené 
dítě na pět tisíc korun. Myslím, že se 
nám osvědčil pytlový sběr plastů, kdy 
město zvýšilo poplatek za pytel na sedm 
korun.

 V investičních akcích město dokon-
čilo jednotlivé projekty z minulého roku, 
mezi něž patřila revitalizace ulice Ná-
dražní a rekonstrukce Azylového domu 
svatého Vincence. Bylo nutné splatit 
i půjčky, které nám pomohly vše zafinan-
covat. Největší a nejnáročnější investicí 
byla rekonstrukce pavilonu D v ZŠ na 
Kopánkách. Jednalo se o výměnu elek-
troinstalace, vzduchotechniky, sociální-
ho zařízení i o částečnou modernizaci 
kuchyně. Vzhledem k malému časové-
mu prostoru zůstaly některé stavební 
nedodělky, které bylo nutné odstranit 
i během provozu.  V říjnu a v listopadu 
proběhla výměna veřejného osvětlení 
v ulici Za Špicí a Za Radnicí, kde jsou in-
stalovány nové rozvody nízkého napětí 
k rodinným domům. V části ulice Na 

Vyhlídce jsme obnovili nový asfalto-
vý povrch. V příštím roce budeme po-
kračovat až po ulici Amálie Škráškové. 
Obnovili jsme fasádu strojovny na kou-
pališti a dokončili přístupovou cestu ke 
kabinám fotbalového areálu Rybníček. 
Jak dobře víte, město vykoupilo poze-
mek, včetně budovy, po rodině Schilde-
rových a získalo tak prostor na další roz-
voj náměstí Velké Moravy. Není zatím 
rozhodnuto, jak s nakoupenou nemovi-
tostí naložíme. V rozpočtu na rok 2015 
byla rekonstrukce místní komunikace 
Salašská a oprava propojovací ulice Za 
Mlýnem a Jezuitská. Vzhledem k tomu, 
že zde společnost E.ON nezískala sta-
vební povolení na rozvod nízkého elek-
trického napětí zemí, nemohlo pokračo-
vat ani město. Tyto investice se budou 
realizovat v příštím roce, stejně jako celá 
řada jiných, o kterých se podrobněji do-
čtete v článku na straně 1 a 2. Jsme nuce-
ni provést rekonstrukci povrchu v ulici 
Východní mezi Zerzavicí a kruhovým 
objezdem z důvodu poškození vozov-
ky. Dále rekonstrukci DPS Velehradská 
a plánujeme zahájení výstavby nové bu-
dovy ZUŠ, s cílem jejího otevření v škol-
ním roce 2017/2018. Rozpočet pro rok 
2016 bude obsahovat přípravu na vodní 
dílo v Olší, rekonstrukci sociálního zá-
zemí na koupališti a výstavbu chodníku 
v ulici Za Radnicí. Počítáme i s drobný-
mi úpravami chodníků a komunikací. 
V jednání je podpora na zpřístupnění 
jižní věže kostela Svatého Ducha ve-
řejnosti tak, aby vstup probíhal přímo 
z Jezuitského sklepa. Všechny investi-
ce vychází ze schváleného rozpočtové-
ho výhledu, který zastupitelstvo města 
schválilo v březnu letošního roku.

 V oblasti cestovního ruchu se snaží-
me být aktivní, neboť zde vidíme mož-
nosti pro drobné podnikatele orientující 
se na služby. Pro návštěvníky a hosty 
jsme pořídili nový informační systém 
města tak, aby našli vše, co chtějí u nás 
vidět nebo co je zajímá. K většímu po-
hodlí jsme přesunuli na nové náměstí 
informační centrum s pracovní dobou 
i o víkendech. Zvažujeme propojit pří-
staviště na Baťově kanále s náměstím 
Velké Moravy a s areálem Kovozoo 
pravidelnou dopravou. Investujeme 
i do propagačního materiálu, který by 
měl podat informace o nabídce služeb 
v gastronomii, ubytování, sportovních 
zařízeních, kulturních a společenských 

akcích apod. Půjde nám také o propo-
jení okolních turistických lokalit, jako je 
na Modré Živá voda, Letecké muzeum 
v Kunovicích, Sadská výšina v Uherském 
Hradišti nebo park Rochus. V okolí řeky 
Moravy vidíme ráj pro rybáře a lidi, kte-
ří rádi chodí do přírody, na procházky 
a výlety.

Při některých setkáních, například 
s jubilanty nebo při výročních schůzích, 
je velký prostor se vzájemně informovat, 
diskutovat o těžkostech, sdělit si myš-
lenky, nebo se podělit o nové poznatky 
a zkušenosti. Jsem za tyto příležitosti 
vděčný.

Chci poděkovat všem dobrovolným 
spolkům a organizacím, ve kterých se 
sdružuje asi dva tisíce osm set spoluob-
čanů a přislíbit jim i do dalších let pomoc 
v jejich činnosti. Při našich pravidelných 
setkáních na konci roku se vzájemně in-
formujeme nejen o uplynulém roce, ale 
i o plánech na rok příští. Rád bych vyjád-
řil velké poděkování členům rady města, 
zastupitelům, pracovníkům městského 
úřadu, farnosti, spoluobčanům za pocti-
vě odvedenou práci v roce 2015.

Vážení spoluobčané, chci Vám popřát 
klidný a spokojený zbytek roku 2015. 

 Přeji hezké Vánoce a dětem 
spoustu dárků. U vánočního stromečku 
ať Vám nikdo nechybí. Do nového roku 
pak pevné zdraví, spokojenost, Boží po-
žehnání a správná rozhodnutí v osob-
ním i pracovním životě. Všechno dobré 
Vám přeje

Josef Bazala, starosta



(dokončení ze str. 3)
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Vážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni 

dopřejeme trochu klidu a pohody v kruhu 
rodiny a nejbližších přátel. Zavzpomínáme 
také na to, co nám uplynulý rok dal, jak  
v tom dobrém, tak v tom zlém. Bilancujeme 
a hodnotíme, co se nám podařilo a co ni-
koliv, co jsme chtěli stihnout a co nestačili. 
Tak je to i v našem případě, kdy si provádí-
me hodnocení naší práce při rozvoji města. 

O ukončených stavbách a rekonstruk-
cích v končícím kalendářním roce 2015  
a plánovaných významných investicích  
v našem městě v příštím roce Vás již po-
drobně informoval ve svém předvánočním 
pozdravu pan starosta, proto mi dovolte, 
abych se krátce vrátil k oblasti kulturního 
života, cestovního ruchu a sociální práce.

Není pochyb o tom, že kulturní dění 
ve Starém Městě pozitivně ovlivnilo do-
budování nového náměstí Velké Moravy. 
Všichni cítíme, že má v sobě obrovský po-
tenciál pro setkávání lidí, ať už na akcích 
pořádaných městem, jako jsou Vánoční 
a Velikonoční jarmarky, Zahrada Moravy 
nebo Michalské slavnosti, nebo na akcích 
pořádaných spolky a farností. Chtěl bych 
poděkovat za akce typu Procházka středo-
věkem, Velkomoravský koncert, Koncert 
pro pár kapek krve, Staroměstský den vína 
a další, které využívají prostory nám. Vel-
ké Moravy a Jezuitského sklepa a snaží se 
o rozvoj turismu a cestovního ruchu v této 
lokalitě. 

Možnosti prezentovat svou činnost 
a nabídnout aktivní trávení času občanům 
města využila spousta dalších organizací, 
ať už formou pořádání plesů nebo jiných 
kulturních či sportovních akcí. K těmto 
účelům byly k dispozici vždy vzorně při-

pravené prostory Sportovního a kulturního 
centra Staré Město. Jak už bylo zmíněno, 
rádi bychom podpořili rozvoj nabízených 
služeb SKC v roce 2016 investicemi přede-
vším do koupaliště.

Chtěli bychom také pomoci rozvoji 
cestovního ruchu, a to zpřístupněním vy-
hlídkové věže kostela sv. Ducha z prostor 
Jezuitského sklepa nebo podpořit rozvoj 
vodní turistiky výstavbou pevného při-
stávacího mola Baťova kanálu v Přístavišti 
Staré Město. 

V období od července až do října 2015 
jsme v rámci politiky zaměstnanosti vy-
tvořili 4 pracovní místa na výkon veřejně 
prospěšných prací. To vše ve spolupráci 
s Úřadem práce Uherské Hradiště. Výkon 
veřejných prací spočíval v úklidu veřejné-
ho prostranství a výkonu dalších jedno-
duchých manuálních činností. Spolupráce 
s ÚP a dlouhodobě nezaměstnanými spo-

luobčany se osvědčila, proto připravujeme 
na městě pro příští rok objem prací, na 
které by bylo možné přijmout větší počet 
uchazečů o zaměstnání v rámci výkonu 
VPP. 

Úspěšně se nám rozvíjí také spolupráce 
s organizacemi zajišťujícími sociální služby 
na území Starého Města při řešení proble-
matiky sociálně znevýhodněných či soci-
álně vyloučených skupin obyvatel. Oceňuji 
spolupráci s Azylovým domem sv. Vincen-
ce, Domovem pro osoby se zdravotním po-
stižením Kopánky, působícími ve Starém 
Městě, a dalšími organizacemi zajišťujícími 
sociální služby.

Vážení spoluobčané,
 teď mi dovolte malou pozvánku. Rád 

bych pozval rodiče a děti na rozsvícení Vá-
nočního stromu na náměstí Velké Moravy 
a současně i Mikulášskou nadílku, kterou 
připravujeme na pátek 4. 12. 2015 od 16.30 
hod., v neděli 6. 12. 2015 Vás zveme na Vá-
noční jarmark, kde si poslechneme nejen 
vánoční koledy a navodíme si tu správnou 
vánoční atmosféru. Vše vyvrcholí Vánoč-
ním zpíváním na SKC v neděli 20. 12. 2015 
tak, abychom odstartovali ty nejkrásnější 
svátky v roce. Věřím, že se za námi přijdete 
podívat a že odměníte děti svým potleskem. 

Chtěl bych využít této příležitosti a po-
děkovat všem, kteří pomáhají naše město 
rozvíjet a udržovat. Děkuji všem občanům 
za upřímný zájem o naše město a za spous-
tu obětavé každodenní práce.

Přeji všem občanům a občánkům šťast-
né a veselé prožití vánočních svátků, bo-
hatého Ježíška a v nastávajícím roce 2016 
hodně zdraví a osobní spokojenosti. 

Mgr. Martin Zábranský - místostarosta

S umělcovou představou o podobě velkomoravských kostelů 
ve Starém Městě Na Valách, v Uh. Hradišti–Sadech a na Mod-
ré, na hoře sv. Klimenta v Chřibech, v Mikulčicích, na Pohansku 
a v Rajhradě, ale také církevních památek spjatých s cyrilome-
todějskou tradicí na Slovensku, v Kopčanech, Trenčíně, Skalce 
u Trenčína, v Krásně, Ducovém, ve Skalici a některých dalších 
lokalitách, se mohli seznámit návštěvníci výstavy Po stopách vě-
rozvěstů s podtitulem Misie v kontextech a souvislostech, která 
byla od 13.11. zpřístupněna v Jezuitském sklepě (náměstí Velké 
Moravy, Event centrum) ve Starém Městě. Malířem, který nes-
leduje pouze dokumentární věrnost památek, ale komponuje do 
kreseb i symbolické prvky duchovního odkazu cyrilometodějské 
misie, je Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhem; autory doprovod-
ných textů jsou za slovenskou stranu Igor Zmeták ze Slovenské 
národní knihovny v Martině a za stranu moravskou Jiří Jilík 
z Centra slovanské archeologie MZM v Uherském Hradišti. 
Výstavu připravilo Trenčínské osvětové středisko ve spolupráci 
s Městem Staré Město. 

„Byla to velmi inspirativní výstava, protože nám otevírala ces-
tu k sousedům na Slovensko. O mnoha jejich památkách jsem 

se dozvěděl, až při cestách v souvislosti s přípravou projektu. 
A podobně to cítí i Slováci, i jim přinesla dosud neznámé pohledy 
a informace o našem Veligradu i dalších velkomoravských loka-
litách.“ 

Jiří Jilík

 Po stopách věrozvěstů
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U S N E S E N Í
z 18. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21.10.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v bytovém 
domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu 
Vandovi, bytem Staré Město, Za Mlýnem 1880, 
od 01. 11.2015 na dobu určitou do 31. 12. 2015 
a nájemné ve výši 25,36 Kč/m2/měsíc.

1.2 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 114 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrští-
ků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Jiřině Sýsové, bytem Staré 
Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31. 10. 
2015, ze zdravotních důvodů.

1.3 záměr na pronájem pozemku p. č. 241/6 
zahrada o výměře 1.189 m2 v lokalitě Čerťák ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 241/1 zahrada o výměře 700 m2, pozemku 
p. č. 241/15 zahrada o výměře 426 m2, po-
zemku p. č. 241/30 zahrada o výměře 131 m2 
a pozemku p. č. 241/31 zahrada o výměře 312 
m2, vše v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6081/35 ovocný sad o výměře 400 m2 
a části pozemku p. č. 6081/36 ovocný sad o vý-
měře 1.400 m2, vše v lokalitě Zadní Morávka ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 pronájem pozemku p. č. 241/8 zahrada 
o výměře 514 m2 v lokalitě Čerťák ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Ing. Jiřímu Omelkovi, bytem Staré Město, Má-
chova 954, na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok ná-
jmu, za účelem zahrady.

1.7 ukončení výpůjčky konvektomatu CON-
VOTHERM, el. bojlerový, inv. číslo 6004, 
účetní cena 208.720 Kč, Sportovnímu a kul-
turnímu centru, příspěvková organizace, Sta-
ré Město, Brněnská 1249, IČ 75121824, od 
01. 11. 2015, z důvodu nevyužívání v restauraci 
Victoria ve Starém Městě. Výpůjčku konvekto-
matu CONVOTHERM, el. bojlerový, inv. číslo 
6004, účetní cena  208.720 Kč, Základní škole 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, Staré Město, Komenského 
1720, IČ 75022567, od 01. 11. 2015 na dobu 
neurčitou, za účelem využití ve školní jídelně.

1.8 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti Česká telekomunikační infrastruk-

tura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, 
IČ: 04084063, zastoupená společností Ve-
gacom a. s., Praha 4, Lhotka, Novodvorská 
1010/14, IČ 25788680, za kterou jedná společ-
nost MULTINET s. r. o., Olomouc, Farského 
43/4, IČ 60776978, na právo umístění stav-
by „VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“, 
přeložka telekomunikačního vedení pod 
označením SAP: 110110-052839, umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – optický kabel na pozem-
cích p. č. st. 2062/2 - zast. plocha a nádvoří, 
p. č. 340/126 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, p. č. 340/131 – orná půda, p. č. 340/132 
– orná půda, p. č. 2393/2 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, p. č. 2414/1 – orná půda, 
p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 4525/1 – 
ostatní plocha, silnice, p. č. 4525/3 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/8 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/10 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, p. č. 4525/11 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 4525/18 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 6214/361 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v lokalitě Rybníček ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, pro-
vozování, údržbě a opravách podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v umístění optického kabelu v délce trasy 337 
m. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2015 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 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, Premi-
um Devel, kab. sm. NN č. 1“, (umístění kabelu 
NN, uzemnění v délce trasy 5 m) na pozemku 
p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti RWE GasNet, s. r. o. se síd-
lem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ 27295567, 
zastoupené na základě plné moci společností 
RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem 
Brno, Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na prá-
vo umístění stavby „Přeložka STL přípojky 

– ulice U Sklépka, Staré Město“ na pozemku 
p. č. 82/12 a pozemku p. č. 82/17 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.12 změnu přílohy č. 1 k smlouvě 010407/093/
MES001 O odběru obalových a dalších druhů 
odpadů a poskytování služeb“ uzavřené dne 
12. 04. 2007 mezi městem Staré Město a spo-
lečností Kovosteel, s. r. o., Brněnská 1372, 686 
03 Staré Město. Změna se týká zvýšení limitů 
bezplatně odebíraných odpadů (stavební a de-
moliční odpady, objemný odpad) ve sběrném 
dvoře od 1. 1. 2016.

1.13 ukončení pronájmu nebytových prostor 
o výměře 16 m2 v budově č. p. 100, náměs-
tí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, občanskému sdružení MAS, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 22707441, 
dohodou k 31. 10. 2015.

3.1 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu o poskytnutí účelové neinves-
tiční  dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo 
D/1971/2015/KH ve výši 8.000,- Kč pro jed-
notku Sboru dobrovolných hasičů města Staré 
Město.

3.4 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky „Modernizace 
hardwaru serverovny Městského úřadu Staré 
Město“. Vybraný uchazeč NWT a. s., Nám. 
Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511 s na-
bídkovou cenou 553 135 Kč bez DPH, 669 293 
Kč vč. DPH.

Uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Mo-
dernizace hardwaru serverovny Městské-
ho úřadu Staré Město“ s uchazečem NWT 
a. s., Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 
63469511 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

3.6 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky „Modernizace 
softwaru serverovny Městského úřadu Sta-
ré Město“. Vybraný uchazeč NWT a. s., nám. 
Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511 s na-
bídkovou cenou 619 978 Kč bez DPH, 750 173 
Kč vč. DPH.

Uzavření smlouvy o dílo na dodávky 
„Modernizace softwaru serverovny Měst-
ského úřadu Staré Město“ s uchazečem 
NWT a. s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, 
IČ 63469511 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

(pokračování na str. 6)
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5.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
„Investiční bankovní úvěr se splatností 10 let 
a s možností postupného čerpání do 3 let“ 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění. Jedná se 
o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadá-
vanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5.3 Plán inventur na rok 2015.  

5.4 vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku a předmětů v operativní v evi-
denci dle seznamu (viz zápis), které vykazují 
vysokou míru technického a orálního opotře-
bení (nefunkční, neopravitelné, technicky za-
staralé), a jejich fyzickou likvidaci.

5.6 změnu odpisového plánu na rok 2015 
(I. úprava) Křesťanské mateřské škole, Za Rad-
nicí 1823, Staré Město, příspěvková organiza-
ce, IČ: 75022559, z důvodu navýšení účetních 
odpisů.

5.7 změnu odpisového plánu na rok 2015 
(I. úprava) Mateřské škole, Rastislavova 
1800, Staré Město, příspěvková organizace, 
IČ: 75022541, z důvodu navýšení účetních od-
pisů.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.2 schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvě-
ru registrační číslo 7510005200171 ze dne 
5. 1. 2006 z důvodu doplnění úrokových pod-
mínek při změně úrokové sazby PRIBOR, LI-
BOR a EURIBOR.

III.  souhlasila

5.5 v souladu s ustanovením § 102, odst. 
2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč- tových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 
10.000,- Kč pro Křesťanskou mateřskou školu, 
Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ 75022559, od 
občana Starého Města, jenž si nepřeje být zve-
řejněn.

6.2 změnu provozní doby městské knihovny 
od 1. 1. 2016.

Navrhovaná provozní doba od 1. 1. 2016
Po 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00  
Út  13:00 – 18:00
St  13:00 – 18:00
Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Pá 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00

IV.  vzala na vědomí

1.11 stanovisko vedoucí odboru správy ma-
jetku a ŽP k správě finančního výboru zastupi-
telstva města o provedených kontrolách 2014. 

(pokračování ze str. 5) Toto stanovisko bude předloženo zastupitelstvu 
města.

3.2 zřízení sídla Klubu přátel vína Staré Město 
o. s. na adrese Městského úřadu Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100.

6.1 prezentaci Generelu dopravy měst Kunovi-
ce, Uherské Hradiště a Staré Město panem Ing. 
Roháčem z firmy UDIMO Ostrava.

V. určila

5.1 vyzvat k podání nabídek na podlimitní ve-
řejnou zakázku na služby zadávanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení „Investiční ban-
kovní úvěr se splatností 10 let 
 a s možností postupného čerpání do 3 let“ tyto 
uchazeče:

Komerční banka a. s., IČ 45317054
Raiffeisenbank a. s., IČ 49240901
Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782 
J&T BANKA, a. s., IČ 47115378
UniCredit Bank Czech Republic, 
a. s., IČ 64948242 
Fio banka, a. s., IČ 61858374  
 
VI. rozhodla

1.2 nově nepronajímat uvolněné byty v DPS 
2015 z důvodu plánované rekonstrukce domu 
s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 ve 
Starém Městě. 

3.3 o vyloučení uchazeče František Vrána, Za 
Dědinou 351, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 130 
82 949 z účasti ve výběrovém řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky „Moder-
nizace hardwaru serverovny Městského úřadu 
Staré Město“ z důvodu, že nabídka nevyhověla 
kontrole úplnosti. O vyloučení uchazeče DAT, 
s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 255 21 233 z účasti ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na do-
dávky „Modernizace hardwaru serverovny 
Městského úřadu Staré Město“ z důvodu nespl-
nění technických kvalifikačních předpokladů 
a nesplnění podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci.

3.5 o vyloučení uchazeče František Vrána, Za 
Dědinou 351, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 130 
82 949 z účasti ve výběrovém řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky „Moder-
nizace softwaru serverovny Městského úřadu 
Staré Město“ z důvodu, že nabídka nevyhověla 
kontrole úplnosti. O vyloučení uchazeče DAT, 
s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 255 21 233 z účasti ve výběro-
vém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky „Modernizace softwaru serverovny 
Městského úřadu Staré Město“ z důvodu nespl-
nění technických kvalifikačních předpokladů 
a nesplnění podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci.

VII. jmenovala

5.1 k podlimitní veřejné zakázce na služby 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení „Investiční bankovní úvěr se splatností 10 
let a s možností postupného čerpání do 3 let“ 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, 
která provede i otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace ve složení: členové: Josef Bazala, 
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Robert Staufčík, 
Ing. Alena Holubová, Ing. Lenka Pleváková; 
náhradníci: Ing. Vladimír Kučera, Radoslav 
Malina, Ing. Zdislava Zvardoňová, Ing. Marké-
ta Hrušková, Vladislav Paroulek.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem pozemku 
p. č. 241/6 zahrada o výměře 1.189 m2 v lokalitě 
Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem pozemku 
p. č. 241/1 zahrada o výměře 700 m2, pozem-
ku p. č. 241/15 zahrada o výměře 426 m2, po-
zemku p. č. 241/30 zahrada o výměře 131 m2 
a pozemku p. č. 241/31 zahrada o výměře 312 
m2, vše v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6081/35 ovocný sad o výměře 400 m2  
a části pozemku p. č. 6081/36 ovocný sad o vý-
měře 1.400 m2, vše v lokalitě Zadní Morávka ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.9 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, Premium Devel, kab. sm. NN č. 1“, 
(umístění kabelu NN, uzemnění v délce trasy 
5 m) na pozemku p. č. 6068/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 
IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se 
sídlem Brno, Plynárenská 499/1 IČ 27935311, 
na právo umístění stavby „Přeložka STL přípoj-
ky – ulice U Sklépka, Staré Město“ na pozemku 
p. č. 82/12 a pozemku p. č. 82/17 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

Mgr. Martin Zábranský Radoslav Malina
místostarosta člen rady města
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U S N E S E N Í
z 19. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 11. 2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 prodloužení pronájmů bytových jednotek 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu ur-
čitou – od 01.01.2016 do 31.12.2016 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
 
 č. 1 – p. Josef Marášek
č. 2 – p. Antonín Varmuža
č. 3 – p. Jarmila Hejdová
č. 4 – p. Jiřina Pelková
č. 5 – p. Ludmila Franková
č. 6 – p. Ludmila Daníčková
č. 7 – p. Marta Foltýnková 
č. 8 – p. Ludmila Schneiderová
č. 9 – p. Danuše Husková
č. 10 – p. Anna Kolajová
č. 11 – p. Josef Horehleď 
č. 12 – p. Marta Fialová 
č. 13 – p. Marie Hánová
č. 14 – p. Věra Kročová 

č. 101 – p. Ludmila Slováčková
č. 102 – p. Marie Adamcová
č. 103 – p. Marta Motyčková
č. 104 – p. Pavla Samsonová 
č. 105 – p. Zita Spáčilová
č. 106 – p. Božena Čagánková 
č. 107 – p. Štěpánka Maňásková
č. 108 – p. Jarmila Chrástková
č. 109 – p. Anežka Hulíková 
č. 110 – p. Antonín Němec
č. 111 – p. Ludmila Palová 
č. 112 – p. Josef Vaněk
č. 113 – p. Jana Habartová
č. 114 – 
č. 115 – p. Marie Vymětalová 
 
č. 201 – p. Marie Bečicová
č. 202 – p. Marie Zejdlová 
č. 203 – p. Emílie Spiewoková 
č. 204 – p. Drahomíra Kutálková
č. 205 – p. Jiří a Květoslava Benešovi
č. 206 – p. Alena Perničková 
č. 207 – p. Ludmila Rozehnalová 
č. 208 – p. Helena Zemandlová
č. 209 – p. Marie Zaorálková
č. 210 – p. Zdenka Horčicová

č. 211 – p. Marie Zapletalová 
č. 212 – p. Pavla Hlaváčková 
č. 213 – p. Antonie Langová 
č. 214 – p. Marie Novotná
č. 215 – p. Věra Svobodová
č. 216 – p. Ladislav a Anna Kašparcovi 

1.2 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě  
č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Bučeko-
vé, bytem Staré Město, Na Valech 25, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od 
01. 01. 2016 do 31. 03. 2016 a nájemné ve výši 
38,50 Kč/m2/měsíc. V případě bezdlužnosti 
bude smlouva automaticky prodloužena o jed-
no čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 2016.

1.3 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na po-
zemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada 
o výměře 69 m2, ul. Hradišťská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na pronájem pozemku p. č. st. 
161/14 o výměře 90 m2, který se nachází v lo-
kalitě ul. Konstantinova a ul. Nad Hřištěm ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5 pronájem pozemku p. č. 241/6 zahrada 
o výměře 1.189 m2 v lokalitě Čerťák ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Vítězslavu Kovářovi, bytem Staré Město, Bratří 
Mrštíků 1774, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny 
půdy v daném k. ú. Za jeden ha a jeden rok ná-
jmu, za účelem zahrady.

1.6 pronájem pozemku p. č. 241/1 zahrada 
o výměře 700 m2, pozemku p. č. 241/15 zahra-
da o výměře 426 m2, pozemku p. č. 241/30 za-
hrada o výměře 131 m2 a pozemku p. č. 241/31 
zahrada o výměře 312 m2, vše v lokalitě Čerťák 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Petru Stalčíkovi, bytem Staré Měs-
to, Janáčkova 1684, na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 
1 % z ceny půdy v daném k. ú. Za jeden ha 
a jeden rok nájmu, za účelem zahrady.

1.7 pronájem části pozemku p. č. 6081/35 
ovocný sad o výměře 400 m2 a části pozemku 
p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 1.400 m2, vše 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jarmile Ko-
cábové, bytem Staré Město, Komenského 1651, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest mě-
síců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném 
k. ú. Za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem 
zahrady.

1.8 záměr na převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře cca 80 m2 a části pozemku 
p. č. 6073/79 orná půda o výměře cca 30 m2, 
které se nachází v lokalitě ul. Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9 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 Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Premium 
Devel, kab. Sm. NN č. 1“, (umístění kabelu 
NN, uzemnění v délce trasy 5 m) na pozemku 
p. č. 6068/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. Věcné bře-
meno spočívá v právu zřízení a provozování za-
řízení distribuční soustavy spočívající v umís-
tění kabelu NN, uzemnění v délce trasy 5 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, 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 2015 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.10 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad 
Labem, Klišská 940, IČ 27295567, zastoupené 
na základě plné moci společností RWE Distri-
buční služby, s. r. o., se sídlem Brno, Plynáren-
ská 499/1 IČ 27935311, na právo umístění stav-
by „Přeložka STL přípojky – ulice U Sklépka, 
Staré Město“ na pozemku p. č. 82/12 a pozem-
ku p. č. 82/17 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. Věcné 
břemeno spočívá v právu zřízení a provozování 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí 
a příslušenství, umístění NTL plynovodní pří-
pojky pro rodinný dům v předpokládané délce 
6,8 m. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2015 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.11 operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2015–2016.

1.13 uzavření Smlouvy o právu provést stav-
bu „HALA V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ LOUKY 
Staré Město“ ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na pozemku p. č. 6064/237 
orná půda o výměře 4.750 m2, který je dnes ve 
vlastnictví města Staré Město, se společností 
HARDMAN UH a. s., Dlouhá 688, Uherské 
Hradiště, IČ 26215951.

3.1 uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi měs-

(pokračování na str. 8



tem Uherské Hradiště a městem Staré Město, 
ve věci výkonu státní správy v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí, vyplývající ze zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Dotační program „ Podpora sportu, tě-
lovýchovy a pohybových aktivit v roce 2016“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2016“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti 
životního prostředí v roce 2016“
Dotační program „ Podpora sociálních a na-
vazujících služeb v roce 2016“
Podmínky pro individuální dotace v roce 2016

4.1 uplatnění podnětu k projednání návrhu 
Zprávy o uplatňování územního plánu Uher-
ské Hradiště týkající se tzv. „severního ob-
chvatu“, a to prověřit napojení města Uherské 
Hradiště na tento „severní obchvat“ jehož vy-
ústění na k.ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště bude v souladu se závěry nyní rozpraco-
vaného Generelu dopravy souměstí Uherské 
Hradiště – Staré Město – Kunovice pravděpo-
dobně posunuto na státní silnici I/55.

5.1 na základě žádosti ředitele příspěvkové 
organizace Sportovní a kulturní centrum, Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ 75121824, 
převod finančních prostředků z rezervního 
fondu do investičního fondu ve výši 216 tis. 
Kč a zároveň použití těchto finančních pro-
středků k nákupu podlahových mycích strojů 
s odsáváním zn. B 40 C Bp D43 a BR 35/12 
Bp Pack. 

5.2 odpis pohledávky ve výši 8.755,- Kč za 
uložení odpadu ve sběrném dvoře z důvodu 
změny předpisů plateb za II. a III. Q. 2015.

5.3 odměny členům komisí a výborů za práci 
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v roce 2015 formou občerstvení dle zápisu.

5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, odpisové 
plány majetku na rok 2016 těmto příspěv-
kovým organizacím zřízeným městem Staré 
Město:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště
- Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště. 

II.  neschválila

6.2 nabídku RE/MAX Plus Uherské Hradiště 
na zprostředkování prodeje pozemku v prů-
myslové zóně na Loukách.
III. souhlasila
2.1 s dopracováním projektové dokumentace 
na akci „Oprava MK ulice Východní“ ve vari-
antě s výměnou pouze obrusné vrstvy vozov-
ky.

IV.  vzala na vědomí

1.12 ceny pronájmu travnatého hřiště na 
sportovišti na Rybníčku ze 120 Kč/hodina na 
 70 Kč/hodina v případech užívání tohoto hři-
ště mládeží do 18 let organizovaných v dob-
rovolných sportovních spolcích města Starého 
Města s platností od 1. 1. 2016.

6.1 zpracovaný seznam neobydlených rodin-
ných domů ve Starém Městě a nepožaduje sta-
novit u těchto objektů místní poplatek za svoz 

a likvidaci odpadů.

V. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku domu 
č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku 
p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradi-
šťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem pozemku 
p. č. st. 161/14 o výměře 90 m2, který se na-
chází v lokalitě ul. Konstantinova a ul. Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře cca 80 m2 a části pozem-
ku p. č. 6073/79 orná půda 
o výměře cca 30 m2, které se nachází v lokalitě 
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2. Odboru investic
Zajistit ve spolupráci s ředitelem SKC zpra-
cování akustické studie na společenský sál 
v budově Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě.
T: 31. 01. 2016

Mgr. Martin Zábranský Radoslav Malina
místostarosta člen rady města

(pokračování ze str. 7)

SOŠ a Gymnázium Staré Město je od 
roku 2011 zapojena do mezinárodního 
jazykového projektu CertiLingua. Je vů-
bec první střední školou v České repub-
lice, která  tento, v zahraničí uznávaný 
projekt, realizuje. Nezbytnou podmínkou 
pro účast je mezinárodní partnerství. Sta-
roměstská škola využívá mnohaleté vztahy 
s gymnáziem v partnerském městě Tö-
nisvorst nedaleko Düsseldorfu.

Tři žákyně čtvrtého ročníku byly letos 
v říjnu již čtvrtou skupinou, která se do 
Německa za sbíráním jazykových i odbor-
ných dovedností vydala. Nebyla to cesta 
do neznáma, protože v Tönisvorstu je již 
čekaly kamarádky, které podobnou praxi 
absolvovaly o dva týdny dříve ve firmách 

Staroměstští gymnazisté na zkušené v Německu
ve Starém Městě a okolí. Ubytování v ro-
dinách je ideální možností, jak rozvíjet 
jazykové schopnosti. Rodiny se postaraly 
také o víkendový program, ve kterém ne-
chyběly návštěvy porýnských velkoměst či 
výlet do blízkého Holandska.

Hlavní náplní čtrnáctidenního poby-
tu byla ale praxe v organizacích ve městě. 
Starat se o malé děti v mateřské škole je ur-
čitě vhodné zaměstnání pro dívky (i když 
v Německu tuto práci zastává i mnoho 
mužů). V základní škole hrála svou roli už 
i jazyková bariéra, ale třeba v hodinách an-
gličtiny byla naše žákyně zdatnou pomoc-
nicí německé učitelky. Zajímavé pracovní 
místo bylo nabídnuto i ve firmě Action 
Medeor, která zajišťuje distribuci léků do 

rozvojových zemí všech kontinentů.
Hlavní myšlenkou projektu je dvojja-

zyčné vzdělávání ve všeobecných před-
mětech a zahraniční praxe žáků za úče-
lem lepší komunikace v cizím jazyce, jeho 
znalosti a použití. Pokud se žákům podaří 
absolvovat seminář geografie v anglickém 
jazyce, čtrnáctidenní zahraniční praxi, 
kulturní projekt a zkoušku z dvou cizích 
jazyků na úrovni B2 a B1, získávají certifi-
kát CertiLingua, který je zároveň vstupen-
kou na některou ze zahraničních vysokých 
škol spolupracující s centrem projektu  
v SRN.

Mgr. Pavel Palička



9

 

Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů v domácnostech 

Základní informace k programu 

Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen pro majitele rodinných 
domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí objekt), využívající jako hlavní 
zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být 
vyměněn za:  

 Kotel na pevná paliva 
 Plynový kondenzační kotel 
 Tepelné čerpadlo 
 Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody 
 „Mikro“ energetická opatření 

Dotaci však nebude možné využít na:  

1) Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a 
biomasu.  

2) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva. 
3) Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu. 

(Lze tedy vyměnit kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o 
výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění.)  

4) Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj 
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů 
na podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí). Ve všech případech, kdy 
byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky 
udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu starého kotle, pokud bude 
zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky 
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných 
výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si 
při výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 
těleso, fotodokumentaci odstranění starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, 
potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se 
realizace výměny zdroje tepla a doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam 
dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté 
dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu. 

Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě 
dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, na provedení „mikro“ 
energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným 
procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje 
tepla a místu (obci) realizace výměny. 
Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto 
termíny jsou orientační). Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném 
formuláři, který bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji předkládat osobně 
anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje. Aktuální informace sledujte na http://www.kr-
zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html.  

Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické 
kontakty pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. 
Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).  
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DOTAZY ŘÍJEN 2015

1.   Chtěla bych využít dotaci z programu výměny zdrojů tepla (kotlíkové dotace). Prosím o infor-
maci, kde si lze stáhnout žádost o dotace anebo vyzvednout formulář?

   Formulář bude po vyhlášení výzvy ke stažení zde, na stránkách kotlíkových dotací: http://www.
kr-zlinsky.cz/program-vymeny -zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.
html.

2.  Poskytuje se dotace na výměnu zastaralého plynového kotle?
 Bohužel, ne, dotace se poskytuje jen u výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.

3.  Povinnou součástí žádosti je Průkaz energetické náročnosti budovy. Chci se zeptat jak dlouhou 
má platnost? Např. pokud bych si ho nechal udělat nyní, bude mi platit, i pokud požádám o kot-
líkovou dotaci v roce 2017?

   K žádosti doložíte jen Průkaz energetické náročnosti budovy - pokud splňujete náročnost „C“ (po-
třebnou dokumentaci k získání tohoto průkazu doložíte energetickému specialistovi, který Vám 
tento průkaz vystaví), pokud náročnost „C“ nesplňujete, musíte provést jedno z „mikro“ energe-
tických opatření (zde není také nutné předkládat k žádosti žádnou celkovou stavební dokumen-
taci). Průkaz bude platit do té doby, než se změní vyhláška, na základě které je vystaven (vyhláška  
č. 78/2013 Sb.).

4.    Musí realizaci (výměnu kotle) provádět firmy z předem daného seznamu nebo stačí živnostník 
s oprávněním vodo-topo ?

 Žádný seznam firem zveřejněn nebude, výběr zůstane na Vaší úvaze.

5.  Chci vyměnit stávající kotel na pevná paliva o výkonu 14 kW za poloautomatický kotel na pelety 
a uhlí zn. EKR emisní třídy 3. Je možné získat na tuto výměnu kotlíkovou dotaci?

   Základem je, abyste měnili v rodinném domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel 
na pevná paliva splňující požadavky na Ecodesign. Na kotel 3. emisní třídy se dotace vztahovat ne-
bude. Kotle musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků. Ten naleznete zde vč. Základních 
pravidel pro fyzické osoby: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.

6.   Lze o kotlíkovou dotaci žádat i v případě, že jsou v rodinném domě jako zdroj vytápění použita 
kamna s ručním přikládáním doplněná o elektrické přímotopy?

 Bohužel na výměnu kamen se tato dotace nevztahuje.

7.  opatření realizovat, nemusím prokazovat klasifikační třídu C?
   S energetickým specialistou byste měl konzultovat, zda klasifikační třídy C dosáhnete – pak doklá-

dáte Průkaz energetické náročnosti a nemůžete realizovat mikro opatření z dotace. Pokud Vám ale 
řekne, že třídy C nedosáhnete, doporučí Vám mikro energetické opatření – pak průkaz nedokládáte 
a realizujete vybrané mikro-opatření.

8. Po realizaci mikro-opatření musí obálka budovy splňovat nějakou klasifikační třídu?
 Po realizaci mikro opatření se nezkoumá, jakou třídu dosáhnete.

9.    Chtěl bych využít mikro energetické opatření – zateplení podlahy (provést rekonstrukci podlah 
ve sklepě s využitím polystyrenu). Bude způsobilým výdajem i demolice stávajícího betonového 
potěru, nový betonový potěr s pokládkou podlahového polystyrenu, případně položení dlažby?

   Zateplení podlahy – ano, za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky 
a služby bezprostředně související s realizací mikro energet. opatření. Upozorňuji, že maximální 
způsobilé výdaje na mikro opatření jsou 20 000 Kč.
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10. Musí někdo schválit mikro energetické opatření?
   Mikro energetické opatření Vám bude doporučovat energetický specialista a žádost stvrdí svým 

podpisem.

11.    Pokud mám v domku kotel na dřevoplyn – ruční dávkování bez nádrže, můžu dostat dotaci na 
nový zplynovací kotel na dřevo i s novou akumulační nádrží a kombinaci na solární ohřev vody 
včetně přitápění (za předpokladu energ. náročnost budovy je C, případně provedení dalšího 
mikro opatření)?

   U kotlů na dřevoplyn předpokládám, že to jsou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním a žádat 
o dotaci tedy můžete na nový zplynovací kotel vč. akumulační nádoby - pokud bude nový kotel  
s ručním přikládáním. S tím, že vyměníte kotel, mohou být podporovány i solárně termické sou-
stavy (samostatně nelze). Buď splníte C a dokládáte průkaz o energetické náročnosti budovy, nebo 
uděláte na doporučení energetického specialisty mikro-energetické opatření (pak průkaz nedoklá-
dáte).

12.    Pokud mám v domku kotel na tuhá paliva a vedle kotel na plyn starý 20 roků, můžu dostat do-
taci na kondenzační plynový kotel, nebo kotel na biomasu s ručním přikládáním?

   Pokud máte v domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a plní hlavní zdroj vytápění (je 
funkční), pak o dotaci žádat na Vámi uvedené zdroje tepla můžete. Nový zdroj tepla musí být vy-
brán ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na stránkách: http://www.opzp.cz/vy-
zvy/16-vyzva/dokumenty.

13.    Je možné žádat o kotlíkovou dotaci, i když mám již tepelné čerpadlo (země voda s vrty) víc než 
rok nainstalované a původní kotel na tuhá paliva je již dávno ve šrotu?

   Ve Vašem případě nelze. Termín, od kterého lze uznat výdaj, je 15. 7. 2015. Navíc byste nedoložil 
fotodokumentaci kotle na pevná paliva, protože ho máte již ve šrotu.

14.    Budou hrazeny náklady na PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy?
   Náklady na vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy budou způsobilé, jen když dosáhnete 

požadované třídy „C“.

15.    V letošním či příštím roce zvažuji výměnu stávajícího 20 let starého kotle s ručním přikládá-
ním na uhlí a dřevo za nový účinnější a ekologičtější. Bydlím ve starším rodinném domě, kdy 
část domu má zatepleny vnější obvodové zdi. Kromě tohoto kotle máme jako záložní zdroj tep-
la instalován i plynový kotel. Chtěl bych se zeptat, zda budu moci kotlíkovou dotaci využít při 
instalaci nového kotle na dřevo v příslušné emisní třídě s ručním přikládáním a zásobníkovou 
nádobou?

   Podmínkou je, abyste měl starý kotel plně funkční a plnil hlavní zdroj vytápění. Na nový kotel mů-
žete žádat, ovšem musí být zvolen ze seznamu výrobků, který naleznete na těchto stránkách: http://
www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Tady upozorňuji, že akumulační nádoba musí být o mi-
nimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud 
je tímto kotlem ohříván). Akumulační nádrž rovněž bude součástí způsobilých výdajů (výdaje, na 
které můžete žádat a ze kterých je pak vypočtena dotace – maximum je 150 000 Kč).

16.    Zvažuji, kromě výměny starého kotle s ručním přikládáním na uhlí a dřevo, také instalaci so-
lárního termálního ohřevu vody. Chtěl jsem se zeptat, zda půjde případnou dotaci souběžně 
čerpat i na tuto realizaci? 

 V kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva můžete žádat i o solární termické soustavy.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
8. -9. 1. 2016

Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely Charity ČR je 
největší dobrovolnickou akcí v republice. V našem okrese 
a v našem městě ji díky obětavým lidem, koledníkům i dárcům, 
můžeme uspořádat už 16. rokem. Skupinky koledníků s vedou-
cím, vybaveným k tomu pověřením-průkazem Oblastní charity 
v UH, navštíví staroměstské domácnosti v pátek 8. a v sobotu 
9. ledna 2016. Věříme, že ve Starém Městě tuto krásnou tradici 
na podporu charitního díla a solidarity naplníme i v novém 
roce.

Zvoní zvony  
H. Kohoutová

Zvoní zvony, slavně zvoní, slyš je srdce, slyš! 
Hvězda vyšla, Láska přišla, zve nás k sobě blíž.

Zvoní zvony, slavně zvoní, nechte všecko stát.
Spasitele světa vřele pojďte uvítat.

Zvoní zvony a já spěchám tam, kde slyšet smím,
Že i pro mě narodil se Ježíš, Boží Syn. 

17.    Uvažuji o výměně starého kotle za nový s využitím dotace. Pokud dobře chápu situaci, tak ve 
Zlínském kraji ještě konkrétní výzva nebyla vypsána, avšak pokud provedu celou výměnu ještě 
před letošní zimou, tak můžu zpětně žádat o dotaci, jakmile bude Zlínským krajem vypsána 
výzva?

 Ano, žádat můžete tzv. zpětně od data 15. 7. 2015, pokud dodržíte podmínky dané programem.

18.    Uznatelný náklad bude s výměnou kotle i rekonstrukce spalinové cesty (vyvložkování komínu 
odbornou firmou s revizní zprávou), energetický štítek budovy a max. 20.tis na realizaci mik-
ro-energetických opatření?

   Vyvložkování komínu je uznatelný náklad. Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilý pou-
ze v případě, pokud prokazujete třídu C. Pokud byste si průkaz udělal a C nedosáhl, pak není uzna-
telný. Pokud již víte, že třídy C nedosáhnete, je dobré rovnou udělat mikro energetické opatření dle 
doporučení energetického specialisty. Na mikro energetické opatření je max. 20 000 Kč a jsou to 
způsobilé výdaje.

19.    Může podmínky dotace splňovat kotel zn. VIADRUS na tuhá paliva, když bude doplněn auto-
matickým podáváním paliva instalovaným oprávněnou firmou?

   Nový zdroj tepla musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na strán-
kách: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.

POZVÁNKA NA
DĚKANÁTNÍ PLES

Přijďte se pobavit na oblíbený 
Děkanátní ples 

v sobotu 16. ledna 2016 v 19:30 
do Společenskokulturního centra

Sokolovny ve Starém Městě. 

Jako tradičně ples slibuje velmi dobrou 
společenskou úroveň a zábavu, při které za-
hraje Staroměstská kapela, skupina NA.EX  

a cimbálovka Bálešáci. Bohatá tombola  
a občerstvení! Vstupenky zakoupíte v droge-
rii p. Hrabince na nám. Hrdinů, v sakristii, 
či přímo na místě plesu, dary do tomboly je 

možné přinášet na faru. 
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VÁNOCE – TAKÉ UMĚLCŮV DOTEK!
Všichni dobře známe myšlení levé a pravé hemisféry moz-

ku. Lidé, kteří více používají levou hemisféru, jsou logičtější, 
zatímco lidé, kteří používají pravou hemisféru, jsou tvořivější. 
Vypráví Joe Difato: „Moje manželka Felicia je umělkyně. Oprav-
du více používá pravou polovinu mozku, je mým opakem. Když 
jsme se potkali na vysoké škole, studoval jsem podnikání a ona 
malovala a studovala dějiny umění. Před několika lety jsme byli 
v Paříži. Jednou odpoledne jsme se rozhodli navštívit slavné mu-
zeum Louvre. Felicia se nemohla dočkat, aby viděla všechny ty 
slavné obrazy a sochy. Když jsme přišli do muzea, oči měla doši-
roka otevřené. A já jsem se nudil. Za hodinu jsem udělal něco lo-
gického: odešel jsem se najíst. Když jsem seděl v restauraci u kávy, 
přemýšlel jsem o tom, že jsme se dívali na tytéž obrazy, ale viděli 
jsme je odlišně. Feliciin pohled byl naprosto soustředěný. Doká-
zala najít umělcův dotek a nahlížet do jeho myšlení. Dokázala 

VÁNOCE 2015 A NOVÝ ROK 2016
v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě

4. Neděle adventní
Neděle 20. prosince 2015

Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin: možnost přijetí svátosti smíření (zpovědi)

Středa 
23. prosince 2015

Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin, 
od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY
(výzdoba chrámu – můžete přijít pomoci. Díky!)

Narození Ježíše Krista 
Čtvrtek 24. prosince 2015

Od 23:00 hodin: zpívání koled na Náměstí Velké Moravy
Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin
obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města

Hod Boží vánoční
Pátek 25. prosince 2015

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin
15:00 hodin: Setkání u Jesliček
(Vánoční hru připravilo Společenství  mládeže)
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!

Svátek Sv. Štěpána
Sobota 26. prosince 2015

 Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin

Svátek Svaté Rodiny
Neděle 27. prosince 2015

Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin
Na tyto bohoslužby jsou zváni manželé k obnově manželského slibu. 
Po každé mši svaté  žehnání vína!
(Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání)
17:00 hodin - Vánoční koncert STAROMĚSTSKÉ KAPELY

Svátek Sv. Mláďátek
Pondělí 28. prosince

Mše svatá v 17:00 hodin

Silvestr
Čtvrtek 31. prosince 2015

Poděkujeme Bohu  za rok  2015 mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme
o požehnání do roku 2016

Nový rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Pátek 1. ledna 2016
Státní svátek

Mše svaté: v 8.00 hodin, 10.00 hodin
(obětována za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo našeho města)
Po každé mši svaté rekapitulace hospodaření, 
a činnosti farnosti za rok 2015 + TE DEUM

Slavnost Zjevení Páně
„Tří Králů“
Středa 6. ledna 2016

Mše svatá v 17:00 hodin
Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata

Pátek 8. ledna 2016 – Sobota 9. ledna 2016 PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016“

Svátek Křtu Páně
Neděle 10. ledna 2016 Zakončení vánoční doby

Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin
(také v sobotu 9. 1. 2016 v 17:00 hodin)

se vrátit v čase do světa umělce a pochopit, proč maloval právě 
takto. Zcela se do toho ponořila. Ale já ne. Viděl jsem ty velkolepé 
obrazy, na chvíli se mi líbily, ale rychle jsem přecházel k dalším.“

Evangelista Lukáš, který napsal podrobný příběh o Ježíšově 
narození, chtěl, aby jeho čtenáři uvažovali o každé scéně. Zve 
nás, abychom šli k jeslím a radovali se s Josefem, Marií, andě-
ly a pastýři. Dopřejme pravé hemisféře dostatek času uvažovat  
o všem, co se nachází v Lukášově příběhu. Nedívejme se jen 
tak a nepřecházejme rychle dál. Dívejme se, meditujme, kon-
templujme. Co evangelista Lukáš chtěl říci? Jasněji vidět Ježíše 
Krista a celou pravdu o Něm. 

Milí přátelé, zvu Vás do nového kostela Svatého Ducha  
k prožívání Vánoc. S celou farností se na Vás těším a přeji Vám, 
Vašim rodinám Boží požehnání a Jeho pokoj.

P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti
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PODĚKOVÁNÍ
Členové Místní organizace Svazu tělesně postižených a Zá-

kladní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
ve Starém Městě děkují všem sponzorům, kteří v letošním roce 
přispěli peněžními i věcnými dary na činnost těchto organizací. 
Umožnili tak uspořádat pro nemocné a tělesně postižené spo-
luobčany ozdravné a rekondiční pobyty, kulturní a společenské 
akce.

Náš dík patří především Městskému úřadu Staré Město, který 
naši činnost všestranně podporuje a je naším nejvýznamnějším 
sponzorem. 

Vážíme si všech darů, které nám sponzoři na podporu naší 
činnosti věnují. V roce 2015 to byly tyto podniky a úřady:

Peněžní dary:  TRADIX pan Křen Staré Město
  C.S.O. pan Chmelař Staré Město
  Amon cs s.r.o. Staré Město
  Spolek přátel slivovice Staré Město
  Potraviny Na rožku paní Hráčkové

  Městský úřad Staré Město
  Obecní úřad Popovice
  Obecní úřad Jalubí
  Obecní úřad Jankovice
  Obecní úřad Sušice
  Obecní úřad Břestek

Rovněž děkujeme všem sponzorům za věcné dary pro tom-
bolu. Uvádíme alespoň některé: Prodejna Barvy laky Staré Měs-
to, PRASPO Staré Město, Řeznictví Libor Vaďura Staré Měs-
to, BARUM Huštěnovská Staré Město, Rybářství Staré Město, 
ZEVOS drůbežárna Staré Město, Zahradnictví BONSAI Staré 
Město, Lékárna Staré Město, Zlatnictví paní Kutnarová Uherské 
Hradiště, KAMO Částkov pan Šrpna.

Sponzorům, kteří nám v tomto roce poskytli finanční pro-
středky a věcné dary, ještě jednou vřele děkujeme. Věříme, že 
v příštím roce naši činnost podpoří i ostatní podniky na území 
Starého Města.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
V DOBĚ VÁNOC:

23.12. 2015 až 3.1. 2016 bude knihovna 
uzavřena.

Opět se na Vás těšíme v pondělí 4.1. 2016 
od 9 do 18 hodin.

Všem uživatelům knihovny přejeme krás-
né, klidné svátky a hodně zdraví a spokojenosti 
v roce 2016.

Jana Trubačíková a Milada Rokytová 
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY STARÉ MĚSTO:

PO 9 -12  13 – 18
ÚT zavřeno 13 – 18
ST zavřeno 13 – 18
ČT 9 – 12  13 – 18
PÁ 9 – 12  13 – 17
Platnost od ledna 2016.

PROGRAMOVÉ DOTACE
NA ROK 2016

Město Staré Město vyhlašuje programové 
dotace z prostředků města Staré Město pro 
právnické osoby neziskových spolků a or-
ganizací na podporu činnosti v roce 2016. 
Celková výše poskytnutých prostředků na 
všechny programy je alokována částkou 
1.000.000,-Kč. 

Konkrétní znění programů, formulář žá-
dosti a přílohy jsou ke stažení na webových 
stránkách města Staré Město v kategorii 
Město – Dotace od 1. 12. 2015. Lhůta pro 
podání kompletních žádostí včetně příloh 
je stanovena od 4. 1. 2016 – 29. 2. 2016.
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NEJEN PRO MLADÉ 
na téma SVÁTOSTI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ se uskuteční 
v sobotu 28. 11. 2015 v ORLOVNĚ ve Starém Městě. Začíná 
v 8:00 hodin mší svatou. Celodenním duchovním průvodcem 
je P. Jan Bleša. 

V neděli 29. 11. 2015 o první  neděli adventní začíná nový 
církevní rok.

Stalo se již tradicí, že o 1. neděli adventní jsou žehnány ad-
ventní věnce, které si věřící přinesou a zapálí zde první ze 4 sví-
cí. Adventní věnec ať stmeluje rodinu kolem něho shromáždě-
nou v modlitbě, ponaučení i rozhovoru. 

Bohoslužby 1. neděle adventní (29. 11.) jsou v 7:00 a 10:00 
hodin.  A také v sobotu 28. 11. v 17:00 hodin.  Při všech boho-
službách se žehnají adventní věnce!

Advent prožijme v přípravách na smysl Vánoc - Narození 
Pána Ježíše Krista. K tomu nás vede také účast na bohosluž-
bách. Ty probíhají v pondělí, středu a pátek v 17:00 hodin, 
v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin. Na začátku každé mše svaté zpí-
váme starobylé adventní zpěvy - roráty, děti jdou v průvodu 
s rozsvícenými lucerničkami a účastní se bohoslužeb. Zapoju-
jí se do adventní soutěže, nazvané „Milosrdenství proměňuje 
svět“. Téma vychází z Roku milosrdenství, který vyhlásil pa-

ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI
pež František.  Mladí ze společenství mládeže připravují nejen 
zmíněnou soutěž, ale také o 1. vánočním svátku – Hodu Božím 
vánočním 25. 12. odpoledne v 15:00 hodin Vánoční hru, po 
které bude vyhodnocena soutěž. Dětští účastníci se tedy mají 
na co těšit. 

V pátek 4. 12. bude mše svatá posunuta na 17:30 hodin, 
protože před ní se zúčastníme na náměstí Velké Moravy slav-
nosti žehnání a rozsvěcování vánočního stromu. 

V sobotu 5. 12. bude mše sv. v 16:00 hodin. Společenství 
mládeže připravuje pro děti svatomikulášskou scénku. Po mši 
svaté přijde mezi děti sv. Mikuláš s doprovodem, aby dělal ra-
dost nejen dětem. Vždyť svou dobrotou se sv. Mikuláš zapsal do 
srdce lidí už jako biskup v Myře.

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 9:30 hodin prožijeme rorátní mši 
svatou s dětmi z Křesťanské mateřské školky.

Návštěvy nemocných, spojených se službou svátosti smíření, 
pomazáním a přijetím eucharistie:  čtvrtek  17. 12. od 8:00 ho-
din, pátek 18. 12. od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v sakristii 
nebo také na faře!

V kostele Svatého Ducha jsou k dostání: kalendář  „Hrdino-
vé víry“ na rok 2016 (s církevním i občanským kalendáriem) 
za 55,- Kč, Vánoční oplatky (velké – 5 ks – za 12,- Kč, malé 
– 5 ks – za 10,- Kč). 

Mikulášská nadílka spojená
s rozsvícením Vánočního stromu

pátek 4. 12. 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MINIŠKOLKY RYBNÍČEK

4. 12. - 16.00-17.00 hod.
Sport park Rybníček, Salašská 2182, Staré Město

Staré Město - nám. Velké Moravy
16.30 h  rozsvícení Vánočního stromu
16.45 h  příchod Mikuláše, andělů a čertů
  Mikulášská nadílka pro děti
Rada města Starého Města společně s kulturní komisí zvou 
děti a rodiče na Mikulášskou nadílku spojenou s rozsvícením 
Vánočního stromu. Na náměstí Velké Moravy rozsvítíme Vá-
noční strom s jeho menším bráškou a poté „dorazí“ Mikuláš 
s anděly a čerty. 
„Děti, buďte připravené a nachystejte si pěknou písničku 
nebo říkanku.“

Těšíme se na vaši účast.

Přijďte se podívat do naší miniškolky Rybníček! 
Rodiče, kteří potřebují nastoupit do práce, mohou do této 
sportovně a jazykově zaměřené miniškolky zapisovat děti 
už od dvou let. „Hodně oceňují sportovní aktivity, výhodu 
vidí také v angličtině, protože se u nás děti nenásilnou for-
mou učí různé básničky, říkanky a písničky,“ říká učitelka 
Kristýna Pavlíčková. 
Kromě toho nabízí miniškolka Rybníček individuální pří-
stup k dětem, tvorbu jídelníčku ve spolupráci s výživovou 
poradkyní nebo pedagogický tým tvořený muži i ženami. 
Více informací naleznete na www.tcstaremesto.cz.
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PROGRAM SKC PROSINEC
Neděle 13. prosince
VÁNOČNÍ AEROBIC DANCE SHOW
Začátek 9.00 hod.

Čtvrtek 17. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod.

Sobota 19. prosince
REFLEXY ORIGINAL + GONG
Začátek 20.00

Neděle 20. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
začátek 14.30

Sobota 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
SPT Dolina, CM Bálešáci
Začátek 20.00
Vstupné 80,- Kč

  AKCE POŘÁDANÉ
  NA EVENT CENTRU:
Pátek 4. prosince
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
+Mikulášská nadílka
Začátek 16.30

Neděle 6. prosince
IX. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Začátek 9.00, program od 11.00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA PROSINEC 2015

  SVČ KLUBKO

MIKULÁŠ v ledovém království v rámci Staroměstské-
ho jarmarku
6. 12. neděle 10:00 – 13:00, sklepní prostory nového kostela sv. Ducha ve Starém 
Městě
Vydejme se za Mikulášem do ledového království se známými pohádkovými postavič-
kami. Pro děti jsou připraveny zábavná stanoviště, tvoření a sladká odměna z rukou 
anděla. Ale pozor, čert tam bude taky!

TVOŘIVÁ DÍLNA – Vánoční zvoneček
15. 12. úterý 17:00 – 19:00
Přijďte si za námi v tomto předvánočním čase vyrobit zvoneček z ozdobných stužek 
metodou skládaného patchworku. Přihlaste se, prosím, do čtvrtka 10. 12., počet míst 
je omezen.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, NÁPRSTEK (velmi vhodný)

VÁNOČNÍ BESÍDKA
15. 12. středa od 16:00 
Kde: Společensko-kulturní centrum (Sokolovna)
Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dětí z kroužků SVČ Klubko, které vám 
chtějí zpříjemnit předvánoční čas a předvést, co se již v kroužcích naučily.
Vstupné dobrovolné

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Do říše kouzel Miloše Macourka
do 29. 1. 2016, ve spolupráci s Městskou knihovnou Staré Město
více informací na plakátech

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
1. 12. úterý 16:00-17:00
V Městské knihovně ve Sterém Městě. Na programu říkanky, písničky a čtená pohád-
ka.
S sebou: přezůvky pro děti

HRANÍ S MIMINKY
7. 12. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
21. 12. pondělí 9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro ma-
minky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

Kroužky  SVČ Klubko a RC Čtyřlístek končí 11. 12. 2015 
a opět začínají 11. 1. 2016!

Přejeme pohodový 
nový rok 2016!
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Odstávka informačních systémů na úseku občanských průkazů
a cestovních dokladů

Program Ekoškola 
oslavil 10. narozeniny

Dráčku, leť...
Ač se nejdřív zdálo, že nepoletí, všech-

ny přítomné překvapilo, že na drakiádě, 
kterou pořádala KMŠ ve čtvrtek 22. říj-
na 2015, se nakonec všichni draci vznesli  
k nebi. 

Rodiče i děti běhali s draky jako o zá-
vod, ne nadarmo se potom vyhodnotili 
draci létavci, velikáni, krasavci a jiní. Ani 
rodiče nepřišli zkrátka. Diplom dostala 
i ta nejladněji běžící maminka a tatínek. 
Po rozdělení diplomů a sladké odměny se 
draci snesli z výšky a šli načerpat sílu na 
další let.

Upozorňujeme občany, že v sou-
vislosti se schválenou novelou zákona 
č. 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech a zákona č. 329/1999 Sb.,  
o cestovních dokladech nebude mož-
né od 15.12.2015 do 31.12.2015 po-
dávat žádosti o vydání občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji 
a žádosti o vydání cestovního dokladu se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji. Také v této době 
nebude možné si vyhotovené doklady 
převzít. 

V tomto období si může občan pou-
ze požádat o vydání občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebu-
de vybírán správní poplatek. Upozorňu-
jeme, že k podání žádosti jsou potřebné  
2 fotografie. V tomto případě nemá občan 
povinnost požádat současně o vydání ob-
čanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji.

Prosíme občany, aby se k vyřízení či 
převzetí svého osobního dokladu z toho-
to důvodu dostavili co nejdříve.

Úřední hodiny :
 po 8,00 – 17,0hod.
 út 8,00 – 13,00 hod. 
 st 8,00 – 17,00 hod. 
 čt 8,00 – 13,00 hod.
 pá 8,00 – 13,00 hod.

Doporučujeme občanům také využít 
rezervační systém, který je přístupný na 
webových stránkách města Uherské Hra-
diště ( http://www.mesto-uh.cz/Folder-
s/25265-1-Rezervacni+system.aspx).

V pátek 6. listopadu jsme v ZŠ Staré 
Město oslavili 10. mezinárodní výročí 
programu Ekoškola. Náš Ekotým při-

pravil fotografický EKOSTÁNEK, kde 
se zájemci mohli vyfotografovat našimi 
zkušenými fotografy, nebo si tady moh-
li pořídit „selfie“. Všechny snímky, které 
v průběhu dne vznikly, můžete zhlédnout 
na www.zsstmesto.cz. 

Titul Ekoškola jsme získali před dvěma 
lety a tento školní rok jej budeme obha-
jovat. V jeho rámci se staráme o třídění 
odpadů, do kterého aktivně zapojujeme 
všechny žáky školy, dále zvelebujeme 
prostory naší školy, snažíme se šetřit 
energií i množstvím vody. Jsme zapojeni 
v programu „Recyklohraní“, kde sbíráme 
použité drobné elektrospotřebiče a bate-
rie. Dvakrát do roka probíhá sběr papíru. 
Celá škola se snaží sbírat plastová víčka 
a hliník. Za peníze z tohoto sběru chceme 
adoptovat pandu červenou v ZOO Zlín. 
A to je jen část našich aktivit… V součas-
nosti připravujeme ekostánek také na tra-
diční Vánoční jarmark, který se na naší 
škole koná každoročně. Tak se za námi 
přijďte podívat.

 Mgr. Renata Hájková
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LONDÝN
V týdnu od 12. do 16. října se uskutečnil 

v historii naší ZŠ Staré Město první letec-
ký zájezd do Londýna. Díky projektu Cizí 
jazyky nám otvírají svět měli žáci poprvé 
možnost usednout do školních lavic ve 
skutečné jazykové škole - Škola English 
Study Tours, Camden, London.

Mnozí z nás letěli poprvé.   Přistáli jsme 
na letišti Stansted v Londýně. Čekaly nás 
třílůžkové pokoje v Hotelu 
IBIS, kde jsme měli každé ráno 
připravenou bohatou snídani 
formou bufetu.

Jazyková škola  v Camdenu  
je nevelká bílá budova se třemi 
učebnami. Absolvovali jsme 
devět vyučovacích hodin ve 
třech dnech. Pracovali jsme ve 
skupinách 13-14 žáků, do sku-
pin nás rozdělili podle znalostí 
na základě vstupních testů.

Kurz byl zaměřen na zdoko-
nalení jazykových dovedností 
ve všech oblastech. Rozvíjeli 
jsme schopnost aktivně a bez 
zábran používat angličtinu v praxi. Za své 
úsilí, nasazení, snahu a 100% docházku 
jsme získali osvědčení o absolvování kur-
zu.

Tři odpoledne jsme věnovali poznávání 
Londýna.

První odpoledne nás upoutal svou  krás-
nou  architekturou londýnský Parlament 
spolu s věží Big Ben. Pokračovali jsme 
k toužebně očekávané atrakci na břehu 
Temže -  London Eye. Z ptačí perspektivy 

jsme viděli Londýn jako na dlani. Násle-
dovala prohlídka Toweru.  Druhá skupina 
se vydala přes Tower Bridge do St.Katha-
riné s Docks, směrem ke křižníku Belfast.

Druhý den  byl náročný na fyzickou 
kondici. St. Jameś s Park jsme prošli 
k  Buckinghamskému paláci. Pokračovali 
jsme kolem slavné katedrály Westminster 
Abbey na Downing Street. Následovalo 

China Town, které je plné vůní a lampi-
onů. Foťáky nestíhají... Piccadilly Circus, 
s barevnými reklamními nápisy na ob-
řích obrazovkách. Přes Trafalgar Square 
-  největší londýnské náměstí s budovou 
Nationall Gallery a pomníkem admirála 
Nelsona, jsme přišli na Leicester Square. 
Odpoledne jsme zakončili interaktivní 
prohlídkou Science Museum. Je pravým 
rájem pro ty, kdo se zajímají o vesmír, ma-
tematiku, fyziku a obecně technické věci.

V rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost vycesto-
valo v říjnu 2015 osmdesát žáků Střední 
odborné školy a Gymnázia Staré Město 
na jazykově-vzdělávací pobyt do Londý-
na. Součástí pobytu bylo 12 hodin výuky 
angličtiny, v rámci kterých byli žáci roz-
děleni do skupin dle individuálních jazy-
kových znalostí. Výuka probíhala zábav-
nou formou, takže žáci ztratili počáteční 
ostych a plně se zapojili do konverzace.  
K osvojování anglického jazyka přispělo  
i ubytování žáků v hostitelských rodi-
nách, kde byli plně odkázáni na vlastní 
schopnost domluvit se anglicky. Na závěr 
kurzu obdrželi všichni účastníci certifikát 
o úspěšném absolvování.

Nedílnou součástí pobytu bylo i pozná-
vání reálií Londýna a okolí. Žáci mimo 
jiné navštívili Tower of London, Museum 
Madame Tussauds, křižník HMS Belfast, 
Science Museum, Natural History Mu-
seum a London Eye. Prošli se po nábřeží 
Temže přes Tower Bridge. Viděli Buckin-

Třetí odpoledne bychom mohli na-
zvat „za odměnu“.

Posilněni ochutnávkou jídel ze světo-
vých kuchyní vyrážíme do Hyde Parku. 
Speakeŕ s Corner je tentokrát  opuštěný. 
Následuje Madame Tussaudś s Muse-
um, třešnička na dortu našeho pobytu. 

Jsme nadšení, prohlídku muzea vo-
skových figurín jsme si náležitě užili. 

Navíc nový zážitek ze 
4D projekce. A závěrem 
konečně tolik očekáva-
né nákupy na Oxford 
Street.

Jazykový pobyt před-
čil všechna naše očeká-
vání. Přálo nám počasí, 
nepršelo. Zpáteční let byl 
příjemný. Všichni jsme 
se ve zdraví a plni ne-
zapomenutelných, krás-
ných dojmů a zážitků 
vrátili v pořádku domů.

Naše poděkování patří 
paní učitelce Silvě Weinbergerové, prů-
vodkyni CK Veligrad Tour paní Mileně 
Schneyderové a panu průvodci Martinu 
Hájkovi. Bez jejich týmové spolupráce 
by náš jazykový pobyt v Londýně  nebyl 
zdaleka tak úspěšný. Vysoce hodnotím 
jejich profesionalitu, přístup, příjemné 
a vstřícné jednání.

Jarmila Králová
vedoucí zájezdu

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky SOŠ a Gymnázia Staré Město 
ghamský palác, Trafalgar Square, Houses 
of Parliament, Westminster Abbey, Whi-
tehall, Downing Street, Hyde Park. Na-
vštívili také křídové útesy Seven Sisters, 

Brighton a Portsmouth.
Z Londýna všichni odjížděli plni dojmů 

a s předsevzetím naučit se perfektně an-
glicky.

Ing. Miroslava Kořínková



„A co takhle uspo-
řádat ve škole oslavu 
halloweenu?“ ozvalo 
se na první společné 
schůzce žákovského 
parlamentu. Ani jsme 
se nemuseli ptát, od-
pověď nám byla jas-
ná. Přestože se jedná 
o svátek slavený spíše 
v anglicky mluvících 
zemích, chtěli jsme, 
aby se žáci naší ško-
ly mohli seznámit 
i s kulturou jiných 
zemí.  Náš letošní 
první společný pro-
jekt padl na pátek 
23. října. O tom, že 
to myslíme opravdu 
vážně, se žáci mohli 
přesvědčit už při vy-
slechnutí tajemného 
hlasu, který zazněl 
z rozhlasu na začátku 
týdne. Netrvalo dlou-
ho a téměř ve všech 
třídách se začalo téma Halloween řešit. Jednotlivci, sku-
pinky nebo celá třída vytvářeli návrhy na co nejstrašidel-
nější masky a horlivě debatovali o všem, co by jejich páteč-
ní image mohlo dotáhnout k dokonalosti. A jak samotný 
halloweenský den probíhal? Sami jsme byli překvapeni, 
kolik žáků akce zaujala a jaké masky si dokázali vymyslet. 
Nutno říct, že i někteří učitelé strávili čas na výrobě masky, 
ať už pro podpoření své třídy nebo pro částečné odlehče-
ní atmosféry pátečního vyučování. Motivací pro žáky byla 
i předem vyhlášená soutěž o nejlépe halloweensky obleče-

V rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost podala naše škola projekt „Nové cesty 
ke vzdělání“, který je zaměřený na podporu školské reformy 
a na výuku cizích jazyků. Významnou součástí projektu je vý-
uka formou blended learningu, jež zahrnuje kombinaci stan-
dardní prezenční výuky s e-learningem.

Čtyřicet žáků 8. a 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný před-
mět konverzace v anglickém jazyce, dostalo možnost bezplatně 
využívat e-learningový program a díky němu rozvíjet své indi-
viduální komunikační dovednosti.

Vše začalo koncem září rozřazovacím adaptivním testem 
a následně byla žákům přiřazena jazyková úroveň, která od-
povídá průměrnému výsledku skupiny. Témata a cvičení lekcí 
jsou zvolena tak, aby žáky zaujala a zároveň zdokonalovala je-

Halloweenská strašidla na školních chodbách

Blended learning na ZŠ Staré Město
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nou třídu v ročníku. Soutěž nakonec vyhrály třídy VI.D, 
VII.B, VIII.D, IX.D. Vítězné třídy byly odměněny, a to jak 
jinak, než halloweensky - vydlabanou dýní plnou sladké 
odměny.

Akce se vydařila na jedničku a hlavní cíl - seznámení se 
s tímto svátkem, byl splněn. Děkujeme všem, kteří si dali 
práci s výrobou masky. Obrovské díky patří také EKO 
týmu, který s námi na téhle akci spolupracoval a pomáhal 
nám s výzdobou celé školy. Doufáme, že se nám brzy spo-
lečně podaří vytvořit další úspěšný projekt.

Michaela „Fantomas“ Grebeňová, IX. D

jich komplexní jazykové dovednosti a znalosti. Na individuální 
domácí studium o rozsahu 1-2 hodiny týdně poté navazuje stan-
dardní hodina s vyučujícími, kteří mají k dispozici metodické 
přípravy vycházející z konkrétních lekcí programu.

Kromě žáků se touto metodou aktuálně vzdělává také 15 na-
šich vyučujících anglického a německého jazyka, kteří v průbě-
hu tří měsíců absolvují minimálně dvacet výukových hodin a tři 
online Skype lekce se školeným lektorem.
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VÁNOČNÍ RECEPTY Z KUCHAŘKY 
TRADIČNÍCH POKRMŮ NA SLOVÁCKU II.

VÁNOČNÍ POLÉVKA 
(Buchlovice)

1-2 mrkve
kousek petržele
kousek celeru
sušené houby
domácí nudle
sůl

zásmažka:
1 ks cibule
100- 150 g másla
100- 150 g hladké mouky

Kořenovou zeleninu nastrouháme, orestujeme na 
kousku másla, přidáme vodu, osolíme a dáme vařit. 
Připravíme si zásmažku, kterou rozředíme vlažným 
vývarem ze zeleniny, přidáme do polévky a prova-
říme. Na závěr přidáme spařené sušené hřiby, nudle 
a dovaříme.

VRANY (Vlčnov)
¼ kg polohrubé mouky
kostka droždí
2 žloutky
trocha krystalového cukru
kousek rozpuštěného másla
¼ l vlažného mléka
špetka soli

na posypání:
mák
cukr

povidla 
med

Z vlažného mléka, droždí a cukru si připravíme 
kvásek, který zapracujeme do mouky. Vymísíme hut-
né těsto, které necháme v míse pod utěrkou na teplém 
místě vykynout. Lžící vykrajujeme malé kopečky, kte-
ré klademe na vymaštěný plech několik centimetrů od 
sebe. Je možné je také naplnit povidly. Pečeme v pře-
dehřáté troubě. Nejlepší je nechat upečené vrany do 

druhého dne odležet. Poté je v míse přelejeme horkým 
mlékem, přiklopíme pokličkou, necháme nasáknout 
a přebytečné mléko slejeme. Posypeme rozemletým 
mákem s cukrem, osladit se mohou také medem.

MUZIKA,
VÁNOČNÍ KOMPOT

200 g sušených švestek
200 g sušených hrušek
200 g sušených jablek
10 ks hřebíčků
1 celá skořice
cukr nebo med podle chuti

Sušené ovoce propláchneme a přes noc namočíme. 
K ovoci přidáme hřebíček a skořici a uvaříme doměk-
ka. Můžeme dochutit medem nebo cukrem, popřípadě 
citronovou šťávou. (Starobylé jídlo, které bývalo sou-
čásatí Štědrovečerní večeře.)



Pořád se o tom mluví, ale pořád se to děje. Řeč je o nejrůzněj-
ších podvodnících, zlodějích a šmejdech, kteří se neostýchají 
přiživovat na důveřivosti a naivitě seniorů. Lidé už slyšeli sto-
krát a tisíckrát, že by neměli pouštět cizí lidi k sobě domů, že 
by neměli nic nikomu platit v hotovosti nebo uzavírat smlouvy 
po telefonu, ale stejně to dělají. Posledním takovým případem 
je například pětasedmdesátiletá paní v Hluku, která se necha-
la nachytat od dvojice podvodníků. „Kolem třetí hodiny od-
poledne u domu seniorky zazvonili muž se ženou. Představili 
se jí jako zástupci společnosti E-ON s tím, že s ní potřebují 
vyřešit nějaké nesrovnalosti. Aniž by se jí nějakým způsobem 
legitimovali, důvěřivá babička je pozvala dovnitř domu. Oba se 
usadili v kuchyni a než začali cokoliv řešit, babička je ještě ze 
slušnosti pohostila. Poté jí oba začali vysvětlovat, že má u spo-
lečnosti za poslední dva roky nedoplatek, který činí devatenáct 
tisíc korun. Dokonce jí ukázali dokumenty, které byly pro seni-
orku téměř nečitelné. Slušně vypadající dvojice na ni zapůsobi-
la tak, že jim na vše přikývla a byla ochotná částku zaplatit. Ze-
ptala se, jestli jí společnost pošle nějakou složenku, aby mohla 
dlužnou částku uhradit. Na to muž řekl, že potřebují hotovost 
a zda by si ji mohla nějak obstarat. Proto se babička vydala na 
poštu. Mezitím se ve dveřích potkala s vnukem, kterého po-
slala dovnitř za návštěvou. Vnuk s nimi setrval do té doby, než 
se babička vrátila s penězi. Vnuk se jich ptal, proč přijeli a kde 
mají auto. Na jeho otázky odpovídali velmi vyhýbavě a samo-
zřejmě nepravdivě. Řekli mu, že babička si v minulosti předě-
lávala smlouvu a jejich společnost chce, aby ji zase obnovila. 

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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       Projekt potravinová pomoc je v provozu již od července 
2013. Jednou z prvních prodejen, které se do projektu zapoji-
ly, byla prodejna Potraviny CBA Kouřímová Marie ve Starém 
Městě naproti gymnázia. Další sběrná místa jsou v prodejnách 
v Uherském Hradišti.

      Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc lidem trpícím 
hladem, kteří z vážných důvodů nemohou zajistit sobě nebo 
svým blízkým stravu. Na základě sociálního šetření, které 
provádějí pracovníci Oblastní charity UH, jsou pak potraviny 
předány potřebným.

        Nejčastějšími žadateli jsou rodiny s více dětmi, svobodné 
matky a osamělí starší lidé. Tito lidé potřebují většinou překle-
nout krátké období na vyřešení  situace, do které se ne vždy 
vlastní vinou dostali. 

 POTRAVINOVÁ POMOC
       V posledních čtyřech měsících jsme tak pomohli jede-

nácti matkám s celkem devatenácti dětmi a dalším rodinám 
s celkem osmi dětmi. Pomoc přišla i k dvěma osamělým ženám 
a mužům. Všichni takto obdarovaní lidé jsou Vám, dárcům, 
velmi vděční. 

       Oblastní charita Uherské Hradiště by tak chtěla vy-
jádřit poděkování všem dárcům, kteří přispěli a přispívají do 
potravinového koše. Přejeme krásné a v klidu prožité svátky 
Vánoční. 

Děkujeme.
                     
Oblastní Charita Uh. Hradiště
Velehradská 247
Uherské Hradiště

SENIOŘI, POZOR

Také se vymluvili na to, že už mají po pracovní době a museli 
přijet autobusem. Ve chvíli, kdy se babička vrátila, vnuk odešel 
domů. Dvojice si převzala devatenáct tisíc, aniž by vystavila 
jakýkoliv doklad o převzetí, a odešla směrem k místní škole. 
Vnukovi byla celá situace velmi podezřelá. Proto vše doma řekl 
rodičům. Ti po rozhovoru s babičkou vše oznámili na policii,“ 
popisuje událost policejní mluvčí Milena Šabatová.

 Telefonát na policii už ale paní devatenáct tisíc nezachrá-
nil. Po dvou podezřelých policie sice pátrá, prozatím ale nemá 
žádné stopy, které by jí pomohly v jejich dopadení. Vše přitom 
mohlo skončit úplně jinak. Jediná obrana proti těmto podvod-
níkům je totiž naučit se říkat „ne“. Neotvírat, nepodepisovat, 
zkrátka neskočit na lep. Zlínský kraj například vydal speciální 
brožuru „Určitě si poradíte“. Ta obsahuje celou řadu užitečných 
rad a postřehů, které seniorům pomohou například s legislati-
vou, pobytem v nemocnici, orientací v jednotlivých sociálních 
dávkách, nebo právě při základních pravidlech bezpečnosti. 
Brožura by měla být k dispozici na městských úřadech obcí  
s rozšířenou působností, což pro Staroměšťany znamená, že by 
ji měli najít v Uherském Hradišti.

Foto: Zlínský kraj
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JSME PRVNÍ! ... SPOLEČNĚ DO KNIHY REKORDŮ
Slovácké divadlo odtajnilo heslo kampaně k předplatnému 

a tituly na rok 2016. Stalo se tak na slavnostním galavečeru, kdy 
divadelníci oslavili sedmdesáté narozeniny divadla. A jak tedy 
heslo zní? Jsme první! ... společně do knihy rekordů. A jak už 
sám název vypovídá, Slovácké divadlo bude spolu se svými divá-
ky usilovat o zapsání do České knihy rekordů jako činoherní di-
vadlo s největším počtem předplatitelů v ČR. Uherskohradišťská 
scéna je první v uvádění mnoha her, je také v první desítce nej-
lepších českých divadel a hlavně je první v počtu předplatitelů 
mezi všemi činoherními divadly v republice. Právě to divadelní-
ky přimělo kontaktovat zástupce agentury Dobrý den. Zástupce 
agentury Miroslav Marek se vydal do Uherského Hradiště a spo-
lu s herci oficiálně pokus o zápis do knihy rekordů odstartoval. 

Do knihy rekordů
chce i starosta Bazala
Jako první si objednal předplatné bývalý ředitel divadla Igor 

Stránský. Chtěl pomoct kolegům, které stále považuje za své nej-
bližší, k tomuto rekordu. Po něm se ihned hlásili další. Poptáv-
ka diváků stále narůstá. Denně do Slováckého divadla přichází 
desítky nových žádostí o předplatné. Podporu Slováckému di-
vadlu vyjádřil i starosta Starého Města Josef Bazala. „Slovácké 
divadlo patří ke klenotům toho, co na Slovácku a Uherskohradi-
šťsku máme. Myslím si, že je nedílnou součástí života místních 
obyvatel a velmi významně ovlivňuje vnímání společenského 
a kulturního života. Dle mého názoru i samotní herci cítí vzá-
jemnou sounáležitost a jsou spjati s místním prostředím. Pat-
řím k pravidelným návštěvníkům divadla a přeji si, aby zápis do 
České knihy rekordů byl úspěšný. Držím palce a věřím, že i tato 
aktivita pomůže k dalšímu rozvoji Slováckého divadla,“ vzkázal 
divadelníkům starosta Bazala.

Co Slovácké divadlo uvede
v roce 2016
Zlatý drak: Tragikomedie z prostředí čínsko-vietnamsko-

-thajské restaurace Zlatý drak. Co se dá zažít s pěticí nelegálně 
zaměstnaných Číňanů?

Bez roucha: Bláznivá komedie z divadelního prostředí, u které 
nebudou mít diváci ani chvíli na nadechnutí. Jedna z nejúspěš-
nějších komedií vůbec.

Nepřítel lidu: Slavné psychologické drama o jednom léka-

ři a jeho osudovém rozhodnutí. Filmoví fanoušci příběh znají 
s hvězdným Stevem McQueenem.

Zátiší s Datlem: Nevšední příběh o poněkud neobvyklé lásce. 
A všemu, co se v ní odehrává, vévodí základní otázka: jak dosáh-
nout toho, aby láska vydržela?

Hra o pyžama: Světoznámý americký crazy muzikál odehrá-
vající se v továrně na pyžama. Slovácké divadlo jej uvede jako 
první v Česku.

Vojnarka: Česká klasika v provedení bývalého ředitele Igora 
Stránského, jenž už několikrát prokázal, jak jsou mu podobná 
témata blízká.

Do předplatného je zahrnuto i představení na Malé scéně, na 
které mají předplatitelé 25% slevu. Noví zájemci mají možnost 
požádat o předplatné online přes jednoduchý elektronický ob-
jednávkový formulář na www.slovackedivadlo.cz. Žádat o ně 
můžete i v pokladně divadla nebo na e-mailové adrese: predplat-
ne@slovackedivadlo.cz Další informace naleznete na webových 
stránkách divadla nebo na tel. 572 554 455. Těšíme se na Vás!

-MaK-

Foto: Slovácké divadlo



SNOW FILM FEST
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Sál staroměstské Sokolovny opět hostil jedinečnou přehlídku 
zimních adrenalinových sportů, jak je zachytily kamery nadšen-
ců i profesionálů ze všech koutů světa. Snow film fest se ve zdej-
ším prostředí pomaličku zabydluje a buduje si stálou diváckou 
základnu. I v letošním roce tak zajímavé snímky přitáhly velmi 
početné publikum. To může těšit především hlavní organizátor-
ku akce, Evu Krchovou, která každoročně vynakládá velké úsilí, 
aby festival uspořádala ke spokojenosti všech návštěvníků. Vy-
datně jí v tom pomáhá i David Švejnoha, zkušený cestovatel, kte-
rý se pravidelně ujímá role průvodce a moderátora večera. „My 
jsme tady začínali asi s třiceti lidmi, každým rokem se ale zájem 
zvyšuje, za což jsme samozřejmě hrozně rádi. Už čtvrtým rokem 
tady potkáváme stejné obličeje, ale to portfolio jejich kamarádů, 
které naše snímky zajímají, naštěstí narůstá, takže i nám pak 
přibývají věrní diváci. S některými návštěvníky už si dokonce 
i tykáme a je to prostě taková příjemná rodinná záležitost,“ hod-
notí návštěvnost sympatický David Švejnoha.

   V letošním roce nabídl festival snímky z Kašmíru, Antark-
tidy, Pamíru, Finska i Kanady. Pokaždé se divákům vystavovaly 
na odiv mohutné hory, i fantastické sportovní výkony hlavních 
protagonistů. Jednou to bylo lezení, podruhé lyžování mimo vy-
značené stopy, potřetí překonávání sebe sama v třídenním zá-
vodě zasněženou krajinou. Pokaždé byla ve hře velká odvaha, 
dřina i nebezpeční. Mezi snímky se objevil i zbrusu nový film 
bratří Jirky a Ondry Švihálkových, kteří se tentokrát vydali s ly-
žemi do Maroka. Zní to trochu podivně, že? „Většina lidí by to 
asi nečekala, ale náš hlavní letošní projekt byl právě zmapovat 
možnosti lyžování v severní Africe, konkrétně v pohoří Atlas. 
Dokonce jsme tam za tím účelem jeli dvakrát a natočili jsme 
o tom dokument Whiskey Berber,“ vysvětluje Jirka Švihálek.  
Podle adrenalinových lyžařů byly podmínky v Maroku výborné 
a podařilo se jim během dvou výprav přidat do sbírky i několik 
hodnotných sjezdů. „Bylo to opravdu exotické místo na lyžová-
ní, my jsme byli rádi, že jsme tam stihli i potkat místní lidi, což 
jsme se pokusili v tom filmu zachytit. Chtěli jsme tam mít i at-
mosféru a nejen sportovní výkony, musím říct, že jsme tam byli 
moc spokojení,“ dodává Jirka. 

I v letošním roce se tak návštěvníkům moc domů nechtělo  
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a ti opravdu nejvytrvalejší vydrželi téměř do půlnoci, kdy mara-
ton sněhu a adrenalinu končil. Většina návštěvníků si snad najde 
cestu i na jarní obdobu festivalu, tedy na tzv. Expediční kameru, 
která většinou slibuje snímky ze světa horolezců a netradičních 
sportů.

Foto: Wolfpack mountain sports Uherské Hradiště,  Gabrhel 
Tomáš

Festival si nenechalo utéct početné publikum Snímek bratří Švihálků

Průvodce festivalu David Švejnoha
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V letošním školním roce se na Základní škole Staré Město 
účastníme projektu Cizí jazyky nám otvírají svět, jenž je spolufi-
nancovaný fondem ESF a státním rozpočtem ČR. Díky němu  
jsme pootevřeli výuku literární výchovy tak trochu „netradiční-
mu pojetí“. Představte si třídu, kde je každý žák začtený do své 
vlastní knihy, kde neuslyšíte žádný šum, mluvení, kde se nikdo 
nevrtí na židlích. Zkrátka, kde mají všichni žáci hlavy skloněné 
a soustředí se na příběh, který jim ubíhá před očima na strán-
kách knihy, již si sami zvolili. V takové třídě byste uslyšeli 
i špendlík spadnout. Tento malý zázrak se nazývá projekt Čte-
nářské dílny a je nedílnou součástí výše uvedeného projektu. 
V současné době je téměř neuvěřitelné, že žáci přijali tento způ-
sob výuky s takovou samozřejmostí a těší se na hodiny literární 
výchovy formou čtenářských dílen.

Cílem projektu je podnítit zájem žáků o čtení a naučit je vní-
mat krásu a podstatu přečteného textu. Velice jednoduše bylo 
v předchozí větě řečeno to, co se odborně označuje jako čtenář-
ská gramotnost. Přes počáteční obavy, zda lze vůbec učit žáky 
literatuře, pokud každý žák bude mít jiný text, jsme se rychle 
přenesli, a to díky odborným školením, jichž se účastnili vyu-
čující českého jazyka. Celou hodinu spojuje jeden sledovaný jev, 
který je žákům vysvětlen hned na počátku hodiny a každý žák 
ho potom individuálně sleduje ve své knize. Po bloku asi dvace-
timinutového tichého čtení se zpravidla otevírá diskuse k zada-

Slova této písně zahájila martinský lampionový průvod, kte-
rý se v KMŠ konal ve čtvrtek 12. 11. 2015. Po přivítání rodičů 
a všech příchozích zdramatizovaly předškolní děti legendu 

Hodiny literární výchovy tak trochu jinak

Neseme světlo Martinovi…

nému jevu. Díky umu vyučujících českého jazyka, jejich schop-
nosti naslouchat a dovedně nasměrovat diskusi na dané téma, 
žáci aktivně přidávají své postřehy a zážitky ze své četby. Nebojí 
se vystoupit se svým názorem a zdůvodnit ho na základě toho, 
co se dočetli ve své knize. Své postřehy následně krátce shrnu-
jí pomocí další zpětné vazby, např. pracovního listu k danému 
jevu. Vše se děje na základě přirozenosti žáků.

Prozatím projekt probíhá v několika pilotních třídách na 
1. i na 2. stupni naší školy. Zbývá ještě zodpovědět otázku, odkud 
žáci berou knihy do hodin literární výchovy. Jednak jsme díky 
tomuto projektu získali do školní knihovny kolem tří set kusů 
nových knih, jednak si žáci mohou donést z domu knihu vlastní. 
Díky těmto možnostem se nejen žáci, ale i učitelé, stávají svědky 
jakési „burzy knih“, kdy se kniha stává nejcennějším artiklem 
a její cenu podtrhuje navíc sám čtenář. Z pozice vyučujících jste 
pak svědky toho, kdy se nějaký titul díky referencím samotného 
čtenáře stává z hodiny na hodinu doslova třídním bestsellerem.

Vzhledem k opravdu pozitivní odezvě, jak mezi žáky, tak mezi 
vyučujícími, se výuka ještě v tomto školním roce postupně roz-
šíří i do ostatních tříd. Doufáme, že i nadále bude mít výuka li-
teratury prostřednictvím čtenářských dílen své příznivce a bude 
se nám i nadále dařit naplňovat jejich pravý smysl.

Mgr. Lýdie Podhrázká

VZPOMÍNKA

Dne 26. listopadu 2015 si při-
pomeneme druhé smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Kubaly. Kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkuje manželka, syn a dcera  
s rodinami.

o svatém Martinovi a následně se všichni dozvěděli pár zajíma-
vostí o tomto světci, který by nám všem mohl být příkladem. 

Poté jsme společně vyšli ozářeni světlem lampionů k novému 
kostelu Svatého Ducha. Společnou modlitbou a stiskem ruky 
v zářícím kruhu jsme ukončili toto setkání. 

ŠM a GG
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KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY
ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY
KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY

EVA BAUEROVÁ
Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030

KUMPÁNI NA ŠPICI
sobota 19.12. 2015

rezervace 572 54 11 90 

Tel. číslo majitele cimbálu: 739 230 014
Cimbál značky Primas 

- dub černý - z roku 1957 
- rozsah od C -a3 (klasic-
ký) po kompletní generální 
opravě včetně strun, ladících 
kolíků, rezonanční desky, 
nátěru, dřevěného stojanu, 
víka, nastavitelného pedálu 
a židle.

V Památníku Velké Moravy byla v úterý 10. listopadu před-
stavena zbrusu nová publikace Jiřího Blahy a Bořka Žižlav-
ského: Chřiby, studánky vyprávějí příběhy, III. díl. Povídání 
o těchto, mnohdy zapomenutých místech, se ujal jeden z au-
torů, Bořek Žižlavský, který v téměř dvou hodinách seznámil 
zájemce s celou řadou míst a příběhů nalezených studánek. 
Kniha totiž není jen obyčejným popisem studánky jako tako-
vé, ale mnohdy nabízí i zajímavý exkurz do historie. Nechybí 
krásné fotografie nebo i řada pozoruhodných historických 
dokumentů, které ukáží tato místa před mnoha desetiletími. 
To vše v souvislostech a čtivě. 

Podrobnosti přidává žurnalista, spisovatel a člen Expedice 
Chřiby, Jiří Jilík: 

Kdo už dnes ví, kde byl tzv. Crhůj důl, studánka známá už 
v polovině 19. století? Jako pamětihodnost ji zaznamenal ve 
svém díle již P. František Přikryl, cyrilometodějský badatel. 
Podle něj je studánka spjatá s místem, kde kdysi stanuli Cyril 
s Metodějem, když jako misionáři putovali po Moravě.

Ta studánka, přesto že se ji pokusil pan ing. Habrovanský 
oživit, dnes zmizela, pramen netryská, jen bláto. Nevede tudy 
žádná cesta a lidé na ni zapomněli.

Je to škoda. Každé studánky je třeba. A každou bychom 
měli opatrovat jako oko v hlavě. Je to zdroj života.

A právě toto měli na mysli členové Expedice Chřiby, kteří 
se přede dvěma lety vydali dokumentovat chřibské studánky. 
Našli a popsali jich kolem dvou set dvaceti. Výsledky jejich 
práce, které vyšly ve třech publikacích, jsou neocenitelné. 
Neboť – možná na poslední chvíli - zaznamenali u studánek  
i jejich příběhy. A tak studánky, které v budoucnosti převál-
cují mnohé zájmy, které neberou ohled na přírodu a jsou dik-
továny jenom zájmy zisku, přežijí v našich knížkách.

Chřibské studánky
Tři díly publikace Chřiby - studánky vyprávějí příběhy 

jsou součástí edice Chřiby záhadné a mytické, která vychá-
zí od roku 2003 a obsahuje již deset svazků. Všechny jsou  
v současnosti v prodeji na Památníku Velké Moravy. Mimo 
edici vyjde do Vánoc souborná monografie o Chřibech s ná-
zvem Chřiby strážci středního Pomoraví autorů Jiřího Jilíka  
a Božka Žižlavského. Vydává ji pražské nakladatelství REGIA  
v edici Tajemné stezky. 

A malý úryvek na ukázku: Studánka Cyrilka
Před odbočkou z velehradské silnice do Starého Města na 

silnici jalubskou, v místě nazývaném také Crhůj důl, je v hlu-
bokém úvozu mezi lučinami a poli ukrytá v křovinách po-
věstná studánka Cyrilka. Bedřich Beneš Buchlovan ve Vlas-
tivědném čtení z pověstí hradišťského okresu z roku 1935  
o ní píše: „Bylo to v době, kdy u nás působili bratři Cyril  
a Metoděj. Jednoho roku nastala velká vedra. Svatý Cyril ode-
šel do údolí nedaleko Velehradu kázati lidu. Když se blížilo 
poledne, nastalo takové horko, že lidé omdlévali. Cyril jim 
poradil, aby vyryli studánku. Ryli na různých místech, ale bez 
výsledku. Po vodě ani stopy. Tu Cyril sám uchopil rýč, zaryl 
do země – a hle! Ze země vytryskl dosti silný pramen. Lidé 
uhasili žízeň, a ježto voda byla opravdu znamenitá, studánku 
vydláždili. Dali jí jméno Cyrilka. Studánka je tam dosud.

Zapomenutá studánka se v současnosti nachází ve velmi 
špatném stavu, a to i přes to, že se o ni před léty postaral zná-
mý staroměstský vinař RNDr. Zdeněk Habrovanský. Její vý-
věr je poničen zvěří, zejména divokými prasaty. Ještě v době 
1. republiky byl u studánky umístěn prostý obrázek Cyrila  
a Metoděje.

Z knihy Jiřího Blahy a Bořka Žižlavského: Chřiby, studán-
ky vyprávějí příběhy, III. Díl, 2015

Uzávěrka příštího čísla 11. 12. 2015
Další číslo vyjde 22. 12. 2015



OBRAZY MYSLI HELENY ŠURANSKÉ
Od neděle 6. prosince bude ve staroměstském Jezuitském 

sklepě k vidění výstava PhDr. Heleny Šuranské „Obrazy mysli“. 
V letošním roce jde už o pátý výstavní počin této činorodé au-
torky, která si zamilovala techniku enkaustiky, tedy malby hor-
kým voskem. 

Enkaustika, to není tak úplně běžná výtvarná technika- co se 
Vám na ní vlastně líbí?

Líbí se mi na ní, že je rychle schnoucí, úsporná  na prostor, 
a přitom efektní. Nabízí mi stále nové a nové možnosti a nepře-
stává mě už dva roky bavit.

Výstava se jmenuje Obrazy mysli, což zřejmě mnohé vypoví-
dá o tématech a námětech Vašich děl. Je to tak, nebo je název 
trochu zavádějící?

Většinou maluji abstrakce, což jsou právě ty obrazy mé my-
sli, které jsou v nich zachyceny.  Ale občas abstrakce, zvláště 
v poslední době, kombinuji s konkrétními, většinou přírodními 
motivy.

Může se i enkaustika někam „posunovat“? Zajímají Vás pře-
sahy třeba i na jiná média, nebo zůstáváte „jen“ u papíru?

Přesahy malby do jiných sfér, to je přesně to, co mě velmi za-
jímá. S kamarádkou Evou Krchovou, která je autorkou nápadu 
vytisknout motivy obrazů na látku, máme zatím několik pilot-
ních kousků tisků  na různé typy látek. Kamarádky mi z nich šijí 
polštáře, tašky, ubrusy, prostírání, které se hodí ideálně k vyba-
vení moderních interiérů. Dokonce máme i šperky, šaty, hale-
ny. Při rozkreslování zase vyrábím netradiční přání k  různým 
příležitostem. 

Z čeho má člověk větší radost- když si sám pro sebe vytvoří 
něco, co jej opravdu těší a s čím je vnitřně spokojený? Nebo je 
pro Vás cennější, když se práce líbí i jiným lidem? 

To je zajímavá otázka, ale těžko se mi na ni odpovídá. Začala 
jsem malovat kvůli svému uspokojení, ani jsem v té chvíli neu-
važovala nad tím, že by se to mohlo líbit ještě někomu jinému 
než mně a mým nejbližším. Teď mě ale velmi těší, když vidím, že 
má to, co vytvářím, úspěch i u jiných lidí a vnímám to spíše jako 
přidanou hodnotu.

Město se dokonce dvěma Vašimi díly prezentovalo i na ná-
vštěvě partnerského města Sées? 

Ano, byla jsem oslovena zástupci města a jeden z mých obra-
zů teď údajně visí na radnici v Sées, což je pro mě samozřejmě 
pocta.

Co dál? Nemáte chuť vyzkoušet i nějaké jiné techniky? Nebo 
s něčím enkaustiku kombinovat? 

Zatím pořád nacházím v enkaustice něco nového, kromě 
žehličky používám i kovový horký štětec či hrot, horkou pod-
ložku, kovový prach a teď jsem objevila papír, který při dotyku  
s horkým předmětem bublinkovatí a vytváří zajímavé plastické 
efekty.

Pokud by chtěl někdo začít také malovat horkým voskem, co 
byste mu poradila? Je to náročná technika? Je potřeba ovládat 
klasickou malbu? 

Záleží na tom, jaké obrazy bude chtít vytvářet. Enkaustika 

je ale velmi vhodný relaxační nástroj a v malých formátech je 
vhodná prakticky pro každého člověka s elementárním estetic-
kým cítěním.

Když právě nevystavujete, jsou Vaše díla někde k vidění? 
Když nevystavuji, chystám další výstavy. V příštím roce mě 

čekají výstavy na Velehradě, v Brně a v Jihlavě. Jinak je možné 
mnohé obrazy v mezidobí vidět u nás doma, ve Starém Městě. 
Zatím tedy v kuchyni, ale chystám si prostor v neobydlené zadní 
části našeho domu, kde bude víc prostoru.
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