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(pokračování na str. 2)

Taneční večer základní umělecké školy nadchl diváky
V úterý 11. června se uskuteč-

nil v Klubu kultury v Uherském 
Hradišti taneční večer Základní 
umělecké školy Uherské Hradiš-
tě, pobočky Staré Město, tentokrát 
s názvem „Cesta kolem světa“.

V první části večera jsme vidě-
li patnáct vystoupení, například 
Arabský tanec Petra Iljiče Čajkov-
ského v podání žaček 5. ročníku, 
traditional Na divokém západě nám 
předvedly žákyně druhého a třetího 
ročníku, velmi se líbila vystoupení 
Alboradi – Indiáni a také Čankišou 
– Divošky. První část večera vyvr-
cholila perfektně připraveným tan-
cem děvčat 7. ročníku, absolven-
tek 1. stupně s názvem Exodus od 
R. Claydermana.

Milan Kubíček

Lucie Nováková krátce po vystoupení. 
Foto: Milan Kubíček

Čajkovského Labutí jezero.    
Foto: Milan Kubíček
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Po krátké přestávce následovalo 
17 vystoupení, přičemž úvod patřil 
třem krásným skladbám Petra Iljiče 
Čajkovského. Variaci z prvního jed-
nání baletu Labutí jezero předvedla 
V. Říhová z pátého ročníku a sérii 
ukončil pas – de – guatre z druhé-
ho jednání baletu, ve kterém se zcela 
zaplněnému sálu představily Š. Bi-
čanová, M. Stránská, A. Zavřelová  
a L. Borowská.

Strhující bylo také vystoupení na 
píseň Edith Piaf – Ulice, které před-
vedly mladé dámy z 6. a 7. ročníku. 
Jako hosté zatancovaly Z. Karlíková a  
A. Malinová z Taneční konzervatoře 
Brno. Vynikající byl výkon A. Siko-
rové irské River Dance a poslední vy-

stoupení žaček 4. ročníku 2. stupně 
na hudbu Antonína Dvořáka s ná-
zvem Maminka.

Své taneční umění předvedly i ab-
solventky, tanečnice I. stupně Kami-
la Kocábová, Adéla Kuntová, Klára 
Mitášová a Lucie Vopatová i žákyně 
II. stupně Karolína Barotová, Magda 
Cíchová, Alena Josková, Klára Ko-
vaříková, Kristýna Koželuhová, Lu-
cie Nováková, Kateřina Pospíšilová, 
Anna Sikorová a Michaela Šnajdaro-
vá.

Chválu si zaslouží především uči-
telky, které připravily jednotlivá čísla. 
Konkrétně Jarmila Krystoňová, Jitka 
Košíková, Veronika Kaštánková, Jana 

Kučerová a Zuzana Karlíková. Žáky-
ně 2. a 3. ročníku zaujaly svou vlastní 
choreografií. Scénu připravily Jana
Bouzková a Jana Tvrdoňová společ-
ně s žáky výtvarného oboru ZUŠ. 
O krásné kostýmy se postaraly Lenka 
Králová, Jana Vávrová, Marie  Sle-
záková a Gábina Mahdalová, mlu-
veným slovem potěšily herečka Slo-
váckého divadla Anna  Pospíchalová 
a žákyně ZUŠ Karolína Horsáková 
pod vedením Radmily Mrázové.

Diváci v sále byli nadšeni, každé 
vystoupení ohodnotili bouřlivým 
potleskem.

Milan Kubíček

Zaplněný sál Klubu kultury sleduje vystoupení tanečnic 
Foto: Milan Kubíček

Zajímavá taneční choreografie v podání mladých dívek.. 
Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala poděkoval všem za pěkný umělecký zážitek.    
Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 56. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 9. 5. 2013

U S N E S E N Í

 Staroměstské noviny 7/13 Staroměstské noviny 7/13

Rada města po projednání bodů 
programu:

I. schválila
2.  zadávací podmínky k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce 
a projektovou dokumentaci na akci 
Event centrum u Památníku Velké 
Moravy zadávané v otevřeném říze-
ní. 

3.  zadávací podmínky k podlimit-
ní veřejné zakázce na stavební prá-
ce a  projektovou dokumentaci na 
akci Rekonstrukce domů č. p. 2049 
a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré Měs-
to zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení a určila do vý-
běrového řízení vyzvat tyto firmy:
Stavebniny Kodrla, Stamos Uherské 
Hradiště, PaPP Uherské Hradiště, 
CGM Czech, a. s. závod Morava  - 
Boršice, Zevos, a. s., Látal, s. r. o., 
Staré Město.

II. souhlasila
4. v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s po-
užitím znaku města Staré Město do 
katalogu výstavy vín pro rok 2013. 

III. vzala na vědomí

5. petici za odstranění chodníku 
v ul. Na Vyhlídce a nesouhlasí se zru-
šením chodníku z důvodu zaužívání 
chodníku před jednotlivými rodin-
nými domy. Místní komunikace ul. 
Na Vyhlídce je velmi frekventovaná 
chodci a cyklisty a jiný chodník v této 
trase není.

IV. rozhodla
1. O výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Svoz odpadů na úze-
mí města Staré Město - 1. část – svoz 
a likvidace komunálního a biologicky 
rozložitelného odpadu - nadlimitní 
veřejná zakázka na služby zadáva-
ná v otevřeném řízení. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč Odpady 
– Třídění – Recyklace, a. s., Průmys-
lová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ 634 83 980.

o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Svoz odpadů na území 
města Staré Město – 2. část - svoz a li-
kvidace tříděného odpadu a zavedení 
čárových kódů - nadlimitní veřejná 
zakázka na služby zadávaná v ote-
vřeném řízení. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč Odpady – Tří-
dění – Recyklace, a. s., Průmyslová 
1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 

634 83 980.

V. jmenovala
2.  komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek na akci Event cen-
trum u Památníku Velké Moravy 
zadávané v otevřeném řízení, která 
provede i otevírání obálek a posou-
zení kvalifikace, ve složení: členo-
vé: Ing. Kamil Psotka, Mgr. Martin 
Zábranský, Ing. Robert Staufčík, 
Ing. Pavel Černý, Ing. arch. Miro-
slav Baleja, náhradníci: Josef Baza-
la, Miroslav Horký, Ing. Jan Němec, 
Ing. Věra Ptáčková, Ing. arch. Len-
ka Burýsková.

3.  komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek na akci Rekonstrukce 
domů č. p. 2049 a 2050, ulice Luč-
ní čtvrť, Staré Město zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním říze-
ní, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace, ve složení:
členové: Miroslav Horký, Ing. Ro-
bert Staufčík, Ing. Markéta Hruš-
ková, Evžen Skovajsa, Ing. Miroslav 
Sekanina, náhradníci: Mgr. Martin 
Zábranský, Ing. Jan Němec, Jiří Ob-
držálek, Tomáš Křiška, Tomáš Se-
kanina

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta člen rady města

Doc. PhDr. Luděk Galuška CSc. při zajímavém výkladu. 
Foto: RR

Ve čtvrtek 23. května se uskutečni-
la první akce, kterou si město Staré 
Město, Římskokatolická farnost, 
Městská knihovna a informač-
ní centrum a Středisko volného 
času Klubko společně připomínají 
významné výročí příchodu Cyrila 
a Metoděje na Moravu v roce 863.
Přednáška se konala ve velkém sále 
na radnici a přednášel odborník 
z nejpovolanějších Doc. PhDr. Lu-
děk Galuška CSc.

Milan  Kubíček

Akce k 1150. výročí  
příchodu 

Cyrila a Metoděje 
na Moravu
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 pronájem nebytových prostor v do-
mě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém 
Městě, k.  ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Josefu Bartošíkovi, Zlechov 123, 
IČ 645 16 717, od 01.07.2013 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsí-
ce a nájemné ve výši 600 Kč/m2 a rok 
s inflační doložkou, za účelem prodejny
s krmivem pro psy a kočky a chovatel-
skými potřebami. 

1.2   smlouvu se Zlínským krajem, 
Zlín, tř. Tomáše Bati 21, o právu pro-
vést stavbu „Transformace pobytových 
sociálních služeb Velehrad Salašská –
 I. etapa CHB Staré Město“ na částech 
pozemků p. č. 6381/1, p. č. 6381/2 a 

U S N E S E N Í
z 57. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 22. 5. 2013

U S N E S E N Í

 p. č. 6381/3, které jsou ve vlastnictví měs-
ta Staré Město. 

2.1   zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce na akci 
Bezbariérový chodník na ulici Velehrad-
ské a U Sklépka ve Starém Městě, zadáva-
né ve  zjednodušeném podlimitním říze-
ní.

2.2  projektovou dokumentaci akce Opra-
va místní komunikace Obilní čtvrť Staré 
Město. 

2.3 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce na akci 
Oprava   místní komunikace Obilní čtvrť 
Staré Město,  zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.

2.4 projektovou dokumentaci akce Opra-
va elektroinstalace a osvětlení MŠ Rasti-

slavova č. p. 1800. 

2.5    zadávací podmínky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce 
akce Oprava elektroinstalace a osvětlení 
MŠ Rastislavova č. p. 1800 – 1. etapa.

2.8  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci  Zlepšení systému povodňové služ-
by a preventivní protipovodňové ochra-
ny města Staré Město a obcí Staroměst-
ska – varovný informační systém.

2.9  smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací   č. VPI/MJ/
2013/00040 s firmou Telefónica Czech
Republic, a.s. na ulici Velehradské ve 
Starém Městě.

3.2 termíny svatebních obřadů  na  II. 
pololetí 2013:
31.8., 21.9.,  19.10.,  16.11.,  14.12.   

3.5 finanční příspěvek Veslařskému 
klubu MORÁVIA Uherské Hradiště  na 
veslařské závody „Memoriál Miroslava 
Beneše“ ve výši 2.000 Kč.

3.7   příspěvek ve výši 20.000 Kč Střed-

Letecký pohled na Staré Město.
Foto: J. Šicha
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ní odborné škole a Gymnáziu Staré 
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré 
Město na realizaci 18. ročníku výstavy 
Zahrada Moravy,  která se uskuteční 
dne 22.6.2013 v areálu Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město.

6.1   vnitřní směrnici S01/2013 Or-
ganizační řád Městského úřadu Staré 
Město, organizačních složek a ostatních 
zařízení města Staré Město.

II.  doporučila zastupitelstvu města

3.3   v souladu  s ust. § 84 odst. 2, písm. 
r) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o ob-
cích (obecní zřízení),ve znění pozděj-
ších předpisů  schválit název náměstí 
„náměstí Velké Moravy“ /prostor mezi 
ulicí Jezuitská, Velkomoravská a Alté-
ře/. 

III. souhlasila

3.6   v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 03/2001  čl. 6  odst. 4 s použi-
tím znaku města Staré Město na propa-
gačních materiálech výstavy Zahrada 
Moravy, která se uskuteční 22.6.2013.  

IV. rozhodla

2.6   o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce Sociální buňky Rybníček. 
Nejvhodnější nabídku předložil ucha-
zeč Stavebniny Kodrla s. r. o., Huštěno-
vice 363, 687 03 Babice, IČ 25547453

2.7   o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce Nábřeží Staré Město – roz-
šíření hřbitova SO 07 Terénní úpravy 
– část 2.1 Hrubé terénní úpravy. Nej-
vhodnější nabídku předložil uchazeč 
OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 
686 03 Staré Město, IČ 28335830.

V. jmenovala

2.1  komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavební práce na akci Bezba-
riérový chodník na ulici Velehradské 
a U Sklépka ve Starém Městě, zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
která provede i otevírání obálek a po-
souzení kvalifikace, ve složení: členo-
vé - Ing. Markéta Hrušková, Ing. Jan 
Němec, Miroslav Horký, Ing. Ladislav 
Vaněk, František Vybíral, náhradní-
ci – Jiří Obdržálek, Martin Rachůnek, 
Ing. Martin Zábranský, Ing. František 

Šíma, Ing. Pavel Pluhař.

2.3  komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce na akci Oprava místní 
komunikace Obilní čtvrť Staré Město, za-
dávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace, ve složení: členo-
vé - Josef Bazala, Mgr. Martin Zábranský, 
František Vybíral, Ing. Jan Němec, Mar-
tin Rachůnek, náhradníci - Ing. Kamil 
Psotka, Miroslav Horký, Ing. Ladislav Va-
něk, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Robert 
Staufčík.

2.5  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce akce Oprava elektro-
instalace a osvětlení MŠ Rastislavova č. 
p. 1800 – 1. etapa, která provede i ote-
vírání obálek a posouzení kvalifikace,
ve složení: členové - Mgr. Iveta Poláš-
ková, Ing. Jaromír Křižánek, Ing. Mar-
kéta Hrušková, Ing. Jan Němec, Martin 
Rachůnek, náhradníci – Mg. Josef Jur-
nykl, Ing. Petr Hanáček, Jiří Obdržálek, 
Ing. Robert Staufčík, Ing. Helena Štolho-
ferová.

VI. určila

2.1  vyzvat k podání nabídek na podli-
mitní veřejnou zakázku na stavební práce 
na akci Bezbariérový chodník na ulici Ve-
lehradské a U Sklépka ve Starém Městě, 
zadávanou ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení, tyto dodavatele:
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05 
STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., 
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehrad-
ská 1905, 686 03 Staré Město
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., 
Kněžpole č. p. 218, 687 12 Bílovice
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 
Staré Město
SVS- CORRECT spol s.r.o., Bílovice 176, 
687 12 Bílovice

2.3  vyzvat k podání nabídek na podli-
mitní veřejnou zakázku na stavební prá-
ce na akci Oprava místní komunikace 
Obilní čtvrť Staré Město, zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, tyto 
dodavatele:
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehrad-
ská 1905, 686 03 Staré Město
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05 
PaPP, spol. s r.o., Za tratí 1154, 686 01 
Uherské Hradiště
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., 
Kněžpole č. p. 218, 687 12 Bílovice
SVS- CORRECT spol s.r.o., Bílovice 176, 
687 12 Bílovice
TUFÍR , spol. s r.o., Na Drahách 881, 

686 04 Kunovice 

2.5  vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce akce Oprava elektroinstalace 
a osvětlení MŠ Rastislavova č. p. 1800 
– 1. etapa tyto dodavatele:
Stavební společnost Kněždub, spol s r.
o., Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Stráž-
nice 
Ing. Jiří Křen – TRADIX, Huštěnovská 
2004, 686 03 Staré Město
Petr PSÍK – elektro, Babice  52, 687 03 
Babice 

VII. vzala na vědomí

3.4  informaci o přerušení provozu v  
mateřských školách Komenského, Ras-
tislavova a Křesťanské mateřské škole v  
měsíci červenci a srpnu 2013.      

4.1  žádosti o územní souhlas dle § 96  
stavebního zákona dle zápisu

4.2  oznámení o zahájení společného 
řízení dle § 94a stavebního zákona dle 
zápisu

VIII. vyhlásila

3.1 výběrové řízení Grant 2013 k po-
skytnutí finanční podpory na činnost
nebo projekty neziskových organizací 
vykonávajících činnost na území města 
Staré Město. 
Termíny výběrového řízení - vyhlášení 
1.6.2013, odevzdání žádostí nejpozději 
do  20.8.2013. Každá organizace může 
podat pouze jednu žádost.

IX. neměla námitek

6.2  k provedení E-aukce na nákup 
energií (el. energie a plyn) pro domác-
nosti Starého  Města prostřednictvím 
společnosti A-TENDER s.r.o., Praha 9.

X. uložila

1.  Finančnímu odboru
2.5 upravit rozpočet pro rok 2013 
na financování akce Oprava elektroin-
stalace a osvětlení MŠ Rastislavova č. 
p. 1800 – 1. etapa.

2.6  upravit rozpočet pro rok 2013 na 
financování akce Sociální buňky Ryb-
níček.

 Josef Bazala Miroslav Horký
 starosta člen rady města



6 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 7/13 Staroměstské noviny 7/13

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 ukončení smlouvy o odvozu a li-
kvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uza-
vřené mezi městem Staré Město a spo-
lečností Odpady-Třídění-Recyklace a. 
s., Uherské Hradiště, Průmyslová 1153, 
IČ 63483980, dohodou k 30. 06. 2013, 
z důvodu uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem zadávacího řízení ve věci ve-
řejné zakázky „Svoz odpadů na území 
města Staré Město“ zadávané zadavate-
lem – městem Staré Město. 
1.2 ukončení smlouvy o odběru oba-
lových a dalších druhů odpadu č. 1/56/
2001 ze dne 14. 11. 2001 uzavřené mezi 
městem Staré Město a společností Sběr-
né suroviny UH, s. r. o., Uherské Hra-
diště, Průmyslová 1147, IČ 25599895, 
dohodou k 30. 06. 2013, z důvodu uza-
vření smlouvy s vybraným uchazečem 
zadávacího řízení ve věci veřejné zakáz-
ky „Svoz odpadů na území města Staré 
Město“ zadávané zadavatelem – městem 
Staré Město. 
1.4 smlouvu s Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
IČ 65993390, o právu provést stavbu „I/
50H Křižovatka Staré Město - Colorlak“ 
na částech pozemků p. č. 4516/47 a p. č. 
4516/52, které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město.
1.5 smlouvy s Autovitamin Network s. r. 
BAU projekt-pro.,  U Zvonařky 2536/1a, 
Praha 2, IČ 24258920, o právu provést 
stavbu „SAMOOOBSLUŽNÁ MYČKA 
AUT parc. č. 6068/164 a 6068/165; k. 
ú. Staré Město  u Uherského Hradiště“ 
a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků 
p. č. 6068/164 a p. č. 6068/165, které jsou 
ve vlastnictví města Staré Město.
1.6 zřízení bezúplatného věcného bře-
mene ve prospěch TC Staré Město, s. r. 
o., Karolíny Světlé 1013, Staré Město, 
IČ 29197121, na právo cesty na částech 
pozemků p. č. 2393/2, 2414/1, 4525/17 
a 4525/18 o celkové výměře 1.135 m2 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. Věcné břemeno se zřizuje jako 
právo odpovídající věcnému břemeni 
průchodu i  průjezdu. 
1.7 zřízení časově omezeného bezúplat-
ného věcného břemene ve prospěch TC 
Staré Město, občanské sdružení, Karolíny 
Světlé 1013, Staré Město, IČ 22723153, 

na právo umístění lehké montované haly 
pro tenis s potřebným zázemím na části 
pozemku p. č. 2414/1, části pozemku p. č. 
2414/13 a části pozemku 2417/3 o celkové 
výměře 2.100 m2 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. Věcné břeme-
no se zřizuje jako právo odpovídající věc-
nému břemeni umístění lehké montované 
haly pro tenis s potřebným zázemím.  
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na 
dobu určitou do 31. 08. 2025. 
1.10 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
29. 11. 2010 na pronájem části pozemku 
p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 10 m2, kte-
rý se nachází v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
uzavřené mezi panem Ondřejem Bublí-
kem, bytem Staré Město, Sées 275 a měs-
tem Staré Město, dohodou k 30. 06. 2013.
3.1 výjimku z počtu dětí v mateřských 
školách na dobu neurčitou v souladu s ust. 
§ 23 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 
1823, v 1. třídě 25 dětí, ve 3. třídě 27 dětí 
a ve 4. třídě 27 dětí,
- Mateřská škola, Komenského 1721, 25 
dětí v každé třídě /3 třídy/,
- Mateřská škola, Rastislavova 1800, 25 dětí 
v každé třídě /3 třídy/.
5.4 cenovou nabídku na dodávku pro-
gramového vybavení pro zpracování dat 
v systému separovaného sběru odpadů 
od dodavatele RNDr. Jiří Bárta – software
z Nového Boru. 
6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitř-
ní směrnicí č. S 01/2007, odměny ředite-
lům příspěvkových organizací města dle 
zápisu.
6.3 hospodaření Školního hospodářství 
s. r. o. za rok 2012.
II. doporučila zastupitelstvu města
1.8 ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 15. 10. 
2010, uzavřené mezi městem Staré Město  
a občanským sdružením TC Staré Město, 
občanské sdružení, Karolíny Světlé 1013, 
Staré Město, IČ 22723153.
2.1 schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Huštěnovice, zastoupenou staros-
tou obce Alešem Richtrem, Hustěnovice 

92, 687 03,  IČ 00290971, finanční podíl
obce 131 280 Kč. 
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Babice, zastoupenou starostou 
obce Miloslavem Maňáskem, Babice 
508, 687 03, IČ 00290777, finanční podíl
obce 36 846 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Kostelany nad Moravou, zastou-
penou starostou obce Pavlem Dudou, 
Kostelany nad Moravou 19, 686 01, IČ 
00291048, finanční podíl obce 24 382
Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Nedakonice, zastoupenou staros-
tou obce Jiřím Smělíkem, Nedakonice 
33, 687 35, IČ 00291153, finanční podíl
obce 162 430 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Boršice, zastoupenou starostou 
obce Ing. Romanem Jílkem, Boršice 7, 
687 09, IČ 00290823, finanční podíl obce
141 141 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Tupesy, zastoupenou starostou 
obce Mgr. Oldřichem Vávrou, Tupesy 
135, 687 07, IČ 00542393, finanční podíl
obce 184 208 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 
postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Zlechov, zastoupenou starostou 
obce Ing. Antonínem Halodou, Zlechov 
540, 687 10, IČ 00291609, finanční podíl
obce 175 644 Kč.
schválit smlouvu o partnerství a spo-
lupráci za účelem zajištění společného 

U S N E S E N Í
z 58. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 12. 6. 2013
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postupu při přípravě a realizaci projek-
tu „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Újezdec, zastoupenou starostou 
obce Zdeňkem Gottwaldem, Újezdec 
122, 687 41, IČ 00542288, finanční podíl
obce 92 299 Kč.
2.2 zrušit usnesení z 15. zasedání Zastu-
pitelstva města Staré Město ze dne 25. 3. 
2013 pod bodem 9.2 z důvodu aktualiza-
ce financování realizace projektu „Event
centrum u Památníku Velké Moravy“. 
schválit financování realizace projek-
tu „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech  2013 
– 2015 v celkové výši 32 768 651 Kč, z to-
ho způsobilé výdaje 21 309 360 Kč, ne-
způsobilé výdaje 11 459 291 Kč.
schválit vlastní podíl spolufinancová-
ní způsobilých výdajů celkem ve výši 
12 785 616 Kč. V jednotlivých letech 
bude mít město Staré Město v rozpočtu 
města vyčleněny finanční prostředky:
v roce 2013 – 2 520 000 Kč, v roce 2014 
– 8 880 000 Kč a v roce  2015 – 1 385 616 
Kč. 
schválit financování nezpůsobilých vý-
dajů projektu „Event centrum u Památ-
níku Velké Moravy“ ve Starém Městě 
v letech 2013 – 2015 ve výši 11 459 291 
Kč.
schválit výdaje na průběžné financování
projektu „Event centrum u Památníku 
Velké Moravy“ ve Starém Městě před 
úhradou části dotace ve výši: v roce 2013 
– 1 680 000 Kč, v roce 2014 – 5 920 000 Kč 
a v roce 2015 – 923 744 Kč. 
schválit financování provozních výdajů 
města souvisejících s údržbou a správou 
vybudované investice „Event centrum 
u Památníku Velké Moravy“ po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukon-
čení projektu v plánované výši: rok 2015 
- 100 000 Kč, rok 2016 – 100 000 Kč, rok 

2017 – 100 000 Kč, rok 2018 – 1 300 000 Kč, 
rok 2019 – 100 000 Kč, rok 2020 – 100 000 
Kč. Tyto výdaje budou pokryty z pronájmů 
„Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy,“ za tímto účelem bude zpracován ceník 
nájmů a služeb.
5.2 schválit rozpočtové opatření č. 2/
2013:
- zvýšení příjmů ze 148 252 000 Kč na 150 
889 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 143 865 000 Kč na 
147 136 000 Kč
- změnu financování ve výši –4 387 000Kč
na –3 753 000 Kč
5.3 schválit změnovou Obecně závaznou 
vyhlášku města Staré Město č. 01/2013            
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
5.5 schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o půjčce společnosti Školní hospodářství s. 
r. o. ve výši 6.000.000,- Kč z důvodu rozší-
ření účelu půjčky o nutné opravy havarijní-
ho stavu střech vybraných objektů v areálu 
této společnosti.
6.2 schválit dohodu o partnerství „KORIS 
– Komplexní odbavovací, řídící a infor-
mační systém veřejné dopravy ve Zlínském 
kraji.“ Příloha - návrh dohody o partner-
ství.
6.4 schválit poskytnutí finančního daru ve
výši 100 000 Kč za účelem pomoci obci Kly, 
postižené povodní v červnu 2013 a pově-
řuje starostu k uzavření darovací smlouvy.
III.  souhlasila
1.9 se záměrem  výstavby – rozšíření are-
álu Interspar – dvě samostatné budovy 
– prodejna FAST FOOD DRIVE a ELEK-
TRO, společností Manhattan Development 
s. r. o., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 
8, IČ 28227948, v zastoupení společností 
Atelier A Brno, s. r. o., Všetičkova 17, Brno, 
IČ 25303287, a požaduje respektovat vyjá-
dření jednotlivých odborů. 

IV.  rozhodla
2.3  o výběru nej-
vhodnější nabídky 
veřejné zakázky Re-
konstrukce domů 
č. p. 2049 
a 2050, ulice Luční 
čtvrť, Staré Město - 
podlimitní veřejná 
zakázka na staveb-
ní práce zadávaná 
ve zjednodušeném 
podlimitním říze-
ní. Nejvhodnější 
nabídku předložil 
uchazeč Stavebni-
ny Kodrla s. r. o., 
Huštěnovice 363, 
687 03 Babice, IČ 
25547453.

2.4 o vyloučení uchazeče Psík – elektro, 
Velká nad Veličkou 647, 696 74 Velká 
nad Veličkou, IČ 49423401 z účasti v za-
dávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce akce Oprava 
elektroinstalace a osvětlení MŠ Rastisla-
vova č. p. 1800 z důvodu nesplnění pod-
mínky zadávacího řízení, že nabídková 
cena bez DPH nesmí překročit předpo-
kládané finanční náklady akce.
2.5 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Oprava elektroinstalace a osvětlení 
MŠ Rastislavova č. p. 1800. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč Ing. Jiří Křen 
- TRADIX, Huštěnovská 2004, 686 03 
Staré Město.
2.7 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Bezbariérový chodník na 
ulici Velehradské a U Sklépka ve Starém 
Městě - podlimitní veřejná zakázka na 
stavební práce zadávaná ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč KARTUSEK-
-EKOSTAV s. r. o., Velehradská 1905, 
686 03 Staré Město, IČ 26928141.
2.8 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Oprava místní komunika-
ce Obilní čtvrť Staré Město - podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce zadá-
vaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč KARTUSEK-EKOSTAV s. r. o., 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, 
IČ 26928141.
V. vzala na vědomí
4.1 oznámení o zahájení společného 
řízení dle § 94a stavebního zákona dle 
zápisu
5.1 hospodaření města k 30. 4. 2013.
5.6 závěrečný účet mikroregionu Staro-
městsko, dobrovolného svazku obcí pro 
regionální rozvoj mikroregionu za rok 
2012.
5.7 závěrečný účet Sdružení měst a ob-
cí východní Moravy za rok 2012.
VI. uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP
1.3 zveřejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor o výměře 84 m2 v budově 
č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.                                                                         
1.10 zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 
10 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
2. Finančnímu odboru
2.3 upravit rozpočet pro rok 2013 na 
financování akce Rekonstrukce domů
č. p. 2049 a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré 
Město.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarostaÚčastníci putování po velkomoravských památkách.

Foto: Michael Lapčík
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Jsem předzpěv k svatému evangeliu. 
Jak dříve předpověděli proroci, 

Kristus přichází shromáždit národy, 
neboť jest světlem tohoto světa. 

Splnilo se to v tisíciletí tomto sedmém. 
Oni totiž řekli: Slepí prohlédnou

a hluší uslyší slovo Písma. 
Neboť jest třeba poznati Boha. 

Proto slyšte, Slované, toto:
Dar tento jest zajisté od Boha daný, 

dar boží jest to údělu na pravici, 
dar duším, nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou. 
Slyšte nyní svým rozumem, 

slyšte, všechen lide slovanský, 
slyšte Slovo, přišlo od Boha, 

slovo krmící lidské duše, 
slovo posilující srdce i rozum,

slovo toto, připravující k poznání Boha.
Lidé, kteří se milujete

a chcete růsti růstem božím, 
kdo z vás neví, že tato víra pravá, 

jako símě padající na pole, -
tak ona v srdcích lidských

má zapotřebí deště božích písem, 
aby úroda boží hojněji vzrostla?

Kdo může povědět všechna podoben-
ství, 

jež usvědčují národy bez knih, 
nehovořící řečí srozumitelnou?

Ani umí-li všechny řeči, 
nedovede vylíčit jejich bezmoc.

Nicméně rád bych připojil své podo-
benství 

a málo slovy podal mnoho smyslu.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez 

knih 
a nemohou bojovati bez zbraní

s protivníkem našich duší, 
uchystáni za kořist věčné muky. 

Neboť kdo přijme knihy tyto -
Moudrost - Kristus jimi mluví

a vaše duše posiluje .

Děkujeme ti, Pane, za apoštoly našeho národa. Ty jsi je poslal jako muže neo-
chvějné víry, aby nás zapálili ohněm a silou tvé Pravdy a plamenem zvěsti tvého 
Slova. Před našimi svatými patrony vyznáváme svoji víru. Znovu ji přijímáme 
do svého každodenního života. Chceme se vírou posvěcovat a podle ní žít, aby-
chom byli vděčné děti našich Otců. Oslavujeme tě, svatý a dokonalý Bože, poslal 
jsi nám svaté ohlašovatele svého Slova, pomáhej nám a požehnej nás silou shora, 
abychom tě mohli oslavovat ve společenství svatých v nebi. 

Víme, že u Slovanů je vznik kultury totožný s přijetím křesťanství. Pojďme ke 
svým kořenům hledat Krista. Tak totiž začíná Předzpěv k evangeliím z pera sv. 
Cyrila. Úryvky z Proglasu (překlad ze staroslověnštiny):

V pátek 5. července 2013
vrcholí oslavy 1150 let 

příchodu Cyrila a Metoděje 
s křesťanským poselstvím 

v slovanském jazyku k nám 
Slovanům.

Ve Starém Městě v kostele sv. Michaela 
se bude konat mše svatá v 18:00 hodin.

Hlavní bohoslužby se budou konat na 
Velehradě v bazilice a sice v:
6:00 Mše svatá za farníky
7:00 Mše svatá – slouží provinciál To-
varyšstva Ježíšova
8:00 Mše svatá – slouží novokněží 
vysvěcení tohoto roku, dále v 9.40 bude 
v bazilice modlitba růžence
10:30 Slavnostní mše svatá (na nádvoří 
před bazilikou) – slouží papežský legát 
kard. J. Bozanič, arcib. Záhřebský
15:00 Mše sv. byzantsko-slovanského 
ritu - v bazilice 

Ti, kteří se nemohou 5. 7. zúčastnit 
osobně pouti, mohou shlédnout přímý 
přenos bohoslužby v 10:30 hod., který 
zajišťuje Česká televize. Nebo je možný 
virtuální přímý vstup do dění v bazili-
ce, otevřete si: Bazilika on-line na http://
velehrad.maticevelehradska.cz/

Organizace dopravy ve dnech 4. a 5. 
července do poutního místa Velehrad 
bude podobná jako v minulých letech, 
pro poutníky a ostatní návštěvníky auto-
busová kyvadlová doprava bude organi-
zována ze Starého Města i z Tupes. Prů-
jezd osobním autem na Velehrad bude 
možný jen s platnou povolenkou. Samo-
zřejmě bude jistě hodně využita poutní 
cesta pro pěší i cyklisty. 

Kněžství je prima svátost
V červnu 2013 jsou vysvěceni 

noví kněží, kteří nám budou nový-
mi pastýři, zviditelněná Boží slova: 
Pas ovce mé…  Tu se podělím s vá-
mi jen ve zkratce o to, co pod tím-
to nadpisem napsal a svědčí kněz 
P. Pavel Havlát a co je také plodem 
tehdy před 1146 roky zdánlivě ne-
úspěšné mise sv. Cyrila a Metoděje 
– že být knězem je dar a poslání od 
Boha.

„Tady jsem, chci jít za Tebou, chci 
být Tvůj, máš moje naprosté ANO!“ 
A stalo se, Bůh mě učinil svým 
knězem, říká P. Pavel z Vranova. 
„Nejdřív musím poděkovat Bohu, 
že mi dal tu velikou, nezaslouže-
nou a překrásnou milost být kně-
zem a samotné kněžství považuji 
za nejkrásnější a nejvíce naplňující 
povolání na Zemi a s nikým a za nic 
bych tuto milost neměnil.

Je to čistý Boží dar, že si Pán něko-
ho zavolá a řekne: „Pojď za mnou 
a následuj mě, buď se mnou, staň 
se mým svědkem a hlavně mým 
věrným přítelem.“ I mě si jednou 
Pán Ježíš zavolal, bylo mi 17 let, byl 
jsem obyčejný kluk z tradiční kato-
lické rodiny a ucítil jsem, že Pán mě 
volá, že o mě stojí, že mě zve, a to 
přese všechnu moji slabost, hříš-
nost, obyčejnost... A já jsem po tom-
to vztahu lásky, služby a přátelství 
zatoužil a odpověděl:„Tady jsem, 
chci jít za Tebou, chci být Tvůj, máš 
moje naprosté ANO!“ A stalo se, 
Bůh mě učinil svým knězem. 

Mějte všechny své kněze rádi, 
modlete se za ně, spolupracujte 
s nimi, v nich je s vámi přítomný 
sám Pán Ježíš a On je věrný. A jest-
li někdo z vás cítí ve svém srdci ti-
ché pozvání k tomu být knězem, 
tak neváhejte ani chvíli a utíkejte 
za tím, protože to fakt stojí za to. 
Být knězem a žít to je největší štěs-
tí.  Rád vám všem žehnám.  P. Pavel 
z Vranova

 -SV-
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Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodej-

nách potravin a novinových stáncích ve Starém Měs-
tě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů 
v Hradební ulici a v trafice v bytovém domě naproti
vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiš-
tě. Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve 
Starém Městě a v Knihovně Bedřicha Beneše Buch-
lovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 7/13 Staroměstské noviny 7/13

B o ž í  t ě l o

Oltář před domem rodiny Ferdových.
Foto: Ing. Bohumil Ferda

Průvod účastníků slavnosti Božího těla.
Foto: Ing. Bohumil Ferda

Chlapci z Dolinečky soutěžili ve slováckém verbuňku

Jan Mikuš.                  Foto: Michael Lapčík Marek Pavlica.                Foto: Michael Lapčík Robin Feldvabel, druhé místo.      Foto: ML

Michal Fryšták, třetí místo.                                    Foto: Michael Lapčík
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.czSobota 29. června
MINTON CUP
Badmintonový turnaj rekreačních hráčů - čtyřhra
Začátek: 9:00 hod.
 
8. - 12. července
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „MUZIKÁL“ 
- seminář pro divadelní nadšence od 8 do 18 let
Kdy: denně 8:00 – 16:00 hod.
Lektoři: Braňo Polák, Alena Pavelková, Erika Kuncová
Přihlášky na SVČ Klubko Staré Město

9. – 17. srpna
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

22. – 25. srpna
BENQ LANCRAFT SUMMER 2013
Největší počítačová LAN párty v České republice a Slovensku

Taneční večer ZUŠ 11. června.
Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodu programu:

I. rozhodla
1.  o vyloučení uchazeče Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s. r. o., Benátky 17,    698 01 Veselí nad Moravou,  
IČ 26229455 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
Event centrum u Památníku Velké Moravy - podlimitní ve-
řejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném říze-
ní z důvodů neprokázání splnění základního kvalifikačního
předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách dokumentem v souladu s § 52 odst.  
1 a § 57 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 59. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 19. 6. 2013

U S N E S E N Í

Vojtěch Zábranský.
Foto: Michael Lapčík

V době letních prázdnin je pro Vás knihovna 
a IC otevřena beze změny 

Po, Út, Čt, Pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
St: 12:30 – 16:30

Přejeme hodně sluníčka, dětem mnoho zážitků  
a dobrodružství. V měsíci červenci a srpnu upomínky neposíláme.
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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

O MLADÝCH SE DISKUTOVALO 
NA RADNICI

PROGRAM NA ČERVENEC 2013
  SVČ KLUBKO

 Staroměstské noviny 7/13 Staroměstské noviny 7/13

AKCE PRO MAMINKY S DĚTMI

9. 7.  ÚTERÝ  9.00-11.00 

STOPOVACÍ HRA - SRAZ U RC ČTYŘLÍSTEK 

16. 7. ÚTERÝ 8.00-13.00 

VÝLET DO ZOO HODONÍN – vlakem!!!

18. 7. ČTVRTEK  9.30-11.00 

SETKÁNÍ A HRANÍ NA KURTECH ZA SYNOTEM

23. 7. ÚTERÝ 9.30-11.30 

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V RC ČTYŘLÍSTEK

Kromě PRÁZDNINOVÉHO HRANÍ 23. 7., které se koná 
v budově RC Čtyřlístek jsou uvedené akce OPERATIVNÍ 
tzn., že při špatném počasí se akce nekoná, nebo se na-
hradí Pohádkovým čtením v knihovně. Informujte se 
na uvedených kontaktech!!!!  Vstupné, nebo startovné 
20,- až 50,- (za rodinu) podle náročnosti akce. (Výlety 
se neplatí - jízdné si hradí každý sám.)

Info: Martina Všetulová 603 267 285 martina.vsetulo-
va@seznam.cz

SVČ Klubko o prázdninách realizuje pouze příměstské 
a pobytové tábory. Na některých se uvolnili místa in-
formace na www.klubkosm.cz

Kulatý stůl v rámci projektu města a SVČ Klubko „Startu-
jeme – mládí vpřed!!!“ proběhl v pondělí  17.6.2013 na radnici. 
Mladí lidé, zástupci městských organizací i radnice se společ-
ně sešli, aby se zamysleli nad současnou situací mladých lidí 
0 – 30 let ve Starém Městě a také nad tím jak by chtěli, aby se 
město vůči této věkové skupině vyvíjelo do budoucna.

Při společné diskuzi se zamysleli nad tím, jaké možnosti 
v oblasti volného času, vzdělávání, bydlení i zaměstnání měs-
to nabízí, které věci tady mladým chybí, případně by je chtěli 
změnit.

V mnoha názorech se všichni přítomní, bez ohledu na věk, 
shodli, takže se našlo několik témat, o kterých by se mohlo 
dále diskutovat a pracovat s nimi v připravované dlouhodobé 
koncepci mladých ve Starém Městě.

Na závěr představil starosta Josef Bazala připravované inves-
tiční záměry města, kde jsou již některé často zmiňované pro-
blémy a připomínky mladých v řešení a v případě příznivých 
finančních podmínek se můžeme v nejbližších letech těšit na
zkrášlení města a na zajímavá místa, která jistě budou využívat 
rádi nejen mladí lidé, ale i další občané Starého Města.

Mgr. Monika Havlásková
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Radnice ve Starém Městě umožní občanům ušetřit za energie 
prostřednictvím E-aukce

Moderní zemědělská technika na Zahradě Moravy.
Foto: Michael Lapčík
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Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky se 
nyní i radnice našeho města rozhodla nabídnout svým obča-
nům možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele 
energií.  Ve spolupráci se společností A-TENDER s. r. o., kte-
rá celou E-aukci pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží 
svým občanům zprostředkovat možnost se E-aukce zúčastnit 
a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku 
je třeba zmínit, že účast občanů v E-aukci je bezplatná.  

Co to vlastně je tzv. E-aukce? 
Velmi krátce řečeno jde o výběrové řízení pořádané on-li-

ne pro velký počet zákazníků s cílem získání nejlepší možné 
ceny. Přihlášení dodavatelé tak soutěží nikoli o jednotlivé do-
mácnosti, ale o všechny domácnosti najednou, jako jeden vel-
ký balík, o který je mezi nimi pochopitelně velký zájem. Navíc 
v elektronické aukční síni vidí on-line svou nabídku a aktuálně 
nejnižší nabídku a jestli tedy chtějí zakázku získat, musí svou 
cenu snížit. Velký soutěžený objem a on-line průběh výběrové-
ho řízení jsou dvěma klíčovými faktory k získání nejnižší ceny 
na trhu.

Co je předmětem E-aukce? 
Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní občané platí. Do 

E-aukce nelze zahrnout platby za distribuci, poplatky za obno-
vitelné zdroje a další regulované platby. Občané ovšem mohou 
počítat, že z celkové ceny elektrické energie je možné v E-auk-
ci soutěžit cca 50 %, u zemního plynu cca 75 % z celkové ceny, 
kterou nyní platí.

V průměru dosahované úspory činí 20–30 % ze stávajících 
cen silové energie a zemního plynu. Za rok tak dosahované 
úspory činí několik tisíc korun.

Jaké výhody tedy E-aukce občanům přináší? 
Především jde o:
- Získání nejnižší možné ceny na trhu

- Zafixování této ceny po celou dobu trvání smlouvy (2
roky), dodavatel nemá možnost cenu měnit

- Účast v E-aukci je zcela ZDARMA
- Společnost A-TENDER s.r.o. pro občany zajistí 100% ad-

ministrativní a právní servis 
- Garance minimální úspory 11 % (v případě nižší úspory je 

přechod k novému dodavateli na rozhodnutí občana)
- Občan neplatí žádné další poplatky spojené s ukončením 

smlouvy se stávajícím dodavatelem ani za podpis smlouvy 
s dodavatelem novým

Jaký je průběh celé E-aukce?  
V případě zájmu se občané musí v průběhu července a srp-

na dostavit v níže uvedených termínech na městský úřad, kde 
s pracovníky společnosti A-TENDER s. r. o. sepíší smlouvu 
o realizaci E-aukce.  Sběr dat bude trvat tedy 2 měsíce, sa-
motná E-aukce proběhne začátkem září a bude promítána na 
městském úřadě. Poté budou předána data vítěznému doda-
vateli, který připraví pro občany smlouvy o dodávkách a záro-
veň zahájí potřebné kroky k ukončení dodávek u současného 
dodavatele. Podepsané smlouvy si pak občané vyzvednou od 
pracovníků A-TENDER s. r. o. opět na městském úřadě.

Kde a kdy bude probíhat samotný sběr dat?
Sběrné místo bude zřízeno přímo v budově MěÚ na ad-

rese nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. Samotný sběr dat 
pak bude probíhat v úřední dny, a to vždy v pondělí od 13.00 
– 17.00 hod. a ve středu od 9.00 - 12.00 hod.

Harmonogram E-aukce:
1. 7. 2013 13:00 hod. Zahájení sběru dat
11. 7. 2013 17. hod.   První veřejná prezentace pro všechny 

zájemce v prostorách MěÚ 
7. 8. 2013 17. hod.  Druhá veřejná prezentace pro všech-

ny zájemce v prostorách MěÚ 
28. 8. 2013   Ukončení sběru dat
5. 9. 2013  14:00 hod.  Proběhne první elektronická aukce 

pro občany Starého Města v prosto-
rách MěÚ

Co musí občané vzít s sebou? 
Je třeba mít fakturu za poslední roční vyúčtování a stávající 

platnou smlouvu  či dodatek ke smlouvě o dodávkách el. ener-
gie či plynu se svým stávajícím dodavatelem.

Kdo se může aukce zúčastnit? 
Vedle občanů města se E-akce mohou pochopitelně zúčast-

nit i občané z obcí okolních a rovněž je to skvělá příležitost 
i pro živnostníky, podnikatele, dobrovolné spolky, zájmová 
sdružení, apod. Prostě pro všechny, kteří chtějí na energiích 
ušetřit.

Více informací o E-aukcích energií zájemci naleznou na 
stránkách www.staremesto.uh.cz, www.a-tender.cz a www.se-
trime-lidem.cz.

Ing. František Sadílek,
jednatel společnosti A-TENDER s. r .o.



U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 24. 6. 2013

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2)  zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3)  hospodaření města k 30. 4. 
2013.
K bodu 6)  zprávu o hospodaření společ-
nosti Školní hospodářství Staré Město,  
s. r. o. za rok 2012.
K bodu 8)
8.1  závěrečný účet mikroregionu Staro-
městsko, dobrovolného svazku obcí pro 
regionální rozvoj mikroregionu za rok 
2012.
8.2  závěrečný účet Sdružení měst a obcí 
východní Moravy  za rok 2012.

II. schválilo
K bodu 4) rozpočtové opatření č. 2/
2013:
- zvýšení příjmů ze 148 252 000 Kč na 
150 889 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 143 865 000 Kč na 
147 136 000 Kč
- změnu financovánívevýši–4387000Kč
na –3 753 000 Kč
K bodu 5)  změnovou Obecně závaznou 
vyhlášku města Staré Město č. 01/2013 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
K bodu 6)
6.1  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce 
společnosti Školní hospodářství s. r. o. 
ve výši 6.000.000,- Kč z důvodu rozšíření 
účelu půjčky o nutné opravy havarijního 
stavu střech vybraných objektů v areálu 
této společnosti.
K bodu 7)  poskytnutí finančního daru
ve výši 100 000,- Kč obci Kly ve Středo-
českém kraji za účelem pomoci obcím 
postižených povodní v červnu 2013. 
K bodu 8)
8.3 dohodu o partnerství „KORIS 
– Komplexní odbavovací, řídící a infor-
mační systém veřejné dopravy ve Zlín-
ském kraji“. Návrh dohody o partnerství 
přílohou.  
8.4 smlouvu o partnerství a spoluprá-
ci za účelem zajištění společného po-
stupu při přípravě a realizaci projektu 
„Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“ 
s obcí Huštěnovice, zastoupenou staros-
tou obce Alešem Richtrem, Hustěnovice 
92, 687 03,  IČ 00290971, finanční podíl

obce 131 280 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany města Staré Měs-
to a obcí Staroměstska“ s obcí Babice, za-
stoupenou starostou obce Miloslavem Ma-
ňáskem, Babice 508, 687 03, IČ 00290777, 
finanční podíl obce 36 846 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení sys-
tému povodňové služby a preventivní pro-
tipovodňové ochrany města Staré Město 
a obcí Staroměstska“ s obcí Kostelany nad 
Moravou, zastoupenou starostou obce Pav-
lem Dudou, Kostelany nad Moravou 19, 
686 01, IČ 00291048, finanční podíl obce
24 382 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení sys-
tému povodňové služby a preventivní pro-
tipovodňové ochrany města Staré Město 
a obcí Staroměstska“ s obcí Nedakonice, 
zastoupenou starostou obce Jiřím Smělí-
kem, Nedakonice 33, 687 35, IČ 00291153, 
finanční podíl obce 162 430 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany města Staré Měs-
to a obcí Staroměstska“ s obcí Boršice, za-
stoupenou starostou obce Ing. Romanem 
Jílkem, Boršice 7, 687 09, IČ 00290823, fi-
nanční podíl obce 141 141 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany města Staré Měs-
to a obcí Staroměstska“ s obcí Tupesy, za-
stoupenou starostou obce Mgr. Oldřichem 
Vávrou, Tupesy 135, 687 07, IČ 00542393, 
finanční podíl obce 184 208 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení 
systému povodňové služby a preventiv-
ní protipovodňové ochrany města Staré 
Město a obcí Staroměstska“ s obcí Zlechov, 
zastoupenou starostou obce Ing. Anto-
nínem Halodou, Zlechov 540, 687 10, IČ 
00291609, finanční podíl obce 175 644 Kč.
- smlouvu o partnerství a spolupráci za 
účelem zajištění společného postupu při 
přípravě a realizaci projektu „Zlepšení sys-

tému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochraněsta Staré Měs-
to a obcí Staroměstska“ s obcí Újezdec, 
zastoupenou starostou obce Zdeňkem 
Gottwaldem, Újezdec 122, 687 41, IČ 
00542288, finanční podíl obce 92 299
Kč.
8.5 zrušení usnesení z 15. zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město ze dne 
25. 3. 2013 pod bodem 9.2 z důvodu ak-
tualizace financování realizace projektu
„Event centrum u Památníku Velké Mo-
ravy“.  
- financování realizace projektu „Event
centrum u Památníku Velké Moravy“ 
ve Starém Městě v letech 2013 – 2015 
v celkové výši 32 768 651 Kč, z toho způ-
sobilé výdaje 21 309 360 Kč, nezpůsobilé 
výdaje 11 459 291 Kč.
- vlastní podíl spolufinancování způso-
bilých výdajů celkem ve výši 
12 785 616 Kč. V jednotlivých letech 
bude mít Město Staré Město v rozpočtu 
města vyčleněny finanční prostředky:
v roce 2013 – 2 520 000 Kč, v roce 
2014 – 8 880 000 Kč a v roce 2015 – 
1 385 616 Kč. 
- financování nezpůsobilých výdajů pro-
jektu „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 
– 2015 ve výši 11 459 291 Kč.
- výdaje na průběžné financování pro-
jektu „Event centrum u Památníku 
Velké Moravy“ ve Starém Městě před 
úhradou části dotace ve výši: v roce 2013 
– 1 680 000 Kč, v roce 2014 – 5 920 000 Kč 
a v roce 2015 – 923 744 Kč. 
- financování provozních výdajů města
souvisejících s údržbou a správou vybu-
dované investice „Event centrum u Pa-
mátníku Velké Moravy“ po dobu udr-
žitelnosti projektu, tj. 5 let od ukončení 
projektu v plánované výši: 
rok 2015 - 100 000 Kč, rok 2016 
– 100 000 Kč, rok 2017 – 100 000 Kč, 
rok 2018 – 1 300 000 Kč, rok 2019 
– 100 000 Kč, rok 2020 – 100 000 Kč. 
Tyto výdaje budou pokryty z pronájmů 
„Event centrum u Památníku Velké Mo-
ravy“, za tímto účelem bude zpracován 
ceník nájmů a služeb.
8.6 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. r) 
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, název náměstí „náměstí Velké 
Moravy“ /prostor mezi ulicemi Jezuitská, 
Velkomoravská a Altéře/.
K bodu 9) dodatek č. 1 ke smlouvě o bu-
doucí kupní smlouvě ze dne 15.10.2010, 
uzavřené mezi městem Staré Město a ob-
čanským sdružením TC Staré Město, ob-
čanské sdružení, Karolíny Světlé 1013, 
Staré Město, IČ 227 23 153.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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PŘECHOD NA BRNĚNSKÉ ULICI BUDE OSVĚTLEN SKUPINOU ČEZ
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DATUM 27. 05. 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA

Přes 13 tisíc lidí hlasovalo pro bezpečnější přechody v regi-
onu severní Moravy. 

Nejvíce hlasů získaly přechody v Hodslavicích, Bašce a ve 
Starém Městě. Na doporučení odborné komise budou ještě 
osvětleny přechody v Lidečku a v Olšanech.

Těchto 5 přechodů na severní Moravě a dalších 30 v ostat-
ních regionech osvětlí Skupina ČEZ v rámci projektu Vaše 
volba. První tři přechody v regionu určila veřejnost svými 
hlasy a další dva pak vybraly odborné komise, do kterých byli 
nominováni zástupci Dopravní policie a BESIP. Vítězný pře-
chod v Hodslavicích obdržel 2 316 hlasů, druhé místo zaujal 
přechod v Bašce s 1 915 hlasy a třetí místo obsadil přechod ve 
Starém Městě s 1 835 hlasy. Tyto přechody získaly téměř polo-
vinu hlasů (6066) z celkového počtu 13 249 hlasujících v tom-
to regionu. Obec Mořice sice získala „jen“ 1 153 hlasů, ale svůj 
počet obyvatel tak překročila 2,4 krát. Podle tohoto kritéria 
ještě bodovaly Hodslavice (1,33 x) a Olšany (1,11 x).

Ukázalo se, že obyvatelům České republiky není bezpeč-
nost na přechodech lhostejná. Velmi dobře si uvědomují ri-
zika dopravního provozu a zajímají se o možnosti, jak změ-
nit nebezpečná místa tak, aby na nich k tragickým nehodám 
nedocházelo. V uplynulých šesti týdnech se do projektu za-
pojilo 100 921 hlasujících. „Tato čísla nás velmi těší. Doka-
zují, že si lidé uvědomují neutěšený stav českých přechodů 
a chtějí jej změnit,“ říká Šárka Samková ze Skupiny ČEZ.

Jen za první čtyři měsíce letošního roku se na vyznače-
ných přechodech pro chodce stalo 368 dopravních nehod, 
při nichž se 59 lidí těžce zranilo, a čtyři zahynuli. Vloni na 
přechodech zemřelo za celý rok dokonce 35 osob. Bezpeč-
nostním prvkem, který dokáže tuto smutnou statistiku až 
o dvě třetiny zlepšit, je právě kvalitní osvětlení. „Zvyšování 
bezpečnosti dopravního provozu je jednou z našich hlav-
ních priorit. I přes všechna chystaná opatření by ale chodci 

Přechod ve Starém Městě na Brněnské ulici. 
                                                                      Foto: ČEZ

neměli zapomínat na vlastní bezpečnost,“ říká šéf dopravní po-
licie ČR Tomáš Lerch.

Přechodů, které mají zjevné nedostatky, je bohužel v České 
republice stále hodně. Jen na silnicích I. tříd identifikovala Do-
pravní policie 423 rizikových přechodů, u kterých kromě běž-
ných bezpečnostních prvků chybí právě osvětlení. V každém ze 
sedmi distribučních regionů ČEZ mohli lidé v rámci projektu 
Vaše volba 2013 vybírat z 10 nebezpečných přechodů, které no-
minovali odborníci z Policejního prezidia ČR.

V průběhu června a července přidělí Nadace ČEZ granty 
vybraným městům a obcím, které zpracují projekty, rozpočty 
a zahájí se stavební řízení. Po prvních nově upravených přecho-
dech se tak lidé projdou už letos na podzim.  

Jaroslav Jurča, mluvčí ČEZ

Výsledek hlasování.
Všechny regiony: 
www.cezregionum.cz

poř. Region Adresa  GPS-X GPS-Y Hlasy  
1 Severní Morava Hodslavice  49,5413756 18,0256725 2 316 13 249    
2 Severní Morava Baška Na Zbytkách 49,6448514 18,37034 1915
3 Severní Morava Staré 

Město
Brněnská 49,0745397 17,4329397 1835

4 Severní Morava Hlučín Celní 49,8963083 18,1832178 1330
5 Severní Morava Olšany  49,9632708 16,8575753 1255
6 Severní Morava Mořice  49,3303014 17,1968178 1153
7 Severní Morava Zlín Březnická 49,21841 17,6604142 1116
8 Severní Morava Louky Těšínská 49,7967389 18,5862983 893
9 Severní Morava Lidečko  49,2030342 18,0514364 809
10 Severní Morava Hranice Třída Československé armády 49,54558 17,7341575 627
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Milí přátelé, 
dovolte, abych se krátce vrátil k vy-

stoupení dětského souboru Dolinečka 
s pořadem „Ten umí to a ten zas tohle“, 
které proběhlo 24. 5. 2013 ve Společen-
sko-kulturním centru. Diváci, kteří 
byli přítomni, si s sebou domů odnesli 
jistě krásné zážitky z příjemně pro-
žitého odpoledne nebo večera, jehož 
hlavním motivem bylo ztvárnění dět-
ského folkloru. Jednotliví interpreti 
formou říkadel, tanečků a her ztvárni-
li řemesla a povolání, která jsou kolem 
nás a která bývala nedílnou součástí 
našeho života. Některá se zachovala 
dodnes a naopak některá již zůstanou 
jen ve vzpomínkách. Krom zdatných 
tanečních výkonů a zajímavých cho-
reografií bych chtěl vyzdvihnout práci
vedoucích skupinek, kteří neúnavně 
a s velkou trpělivostí připravili tento 
pořad. Myslím, že se povedlo do dětí 
dostat podstatnou část toho, co chtěli 

vyjádřit. Dvouhodinový pořad měl spád 
a diváci odměnili účinkující dlouhotrva-
jícím potleskem. Neocenitelná je práce 
vedoucích, kteří se snaží zpracovávat ma-
teriál tak, aby děti na jevišti působily při-
rozeně, dobře intonovaly, držely rytmus 
a celkově pochopily dané téma a dokáza-
ly se do něho vžít. A právě tento směr je 
pro práci s dětmi velmi náročný a ne vždy 
je přijímán od dospívajících dětí s povdě-
kem. Nejde, aby děti jen tancovaly, vždyť 
na to mají dostatek času v dospělých sou-
borech. V některých případech působí 
tanec dětí na jevišti nevhodně až nepat-
řičně. Brilantně působily dnes již dospě-
lé cimbálové muziky (Bálěšáci a Rubáš) 
a při trochu vytrvalosti a houževnatosti 
se podobných výkonů dočkáme i u mla-
dých muzikantů ZUŠ. 

Poděkování si zaslouží jak děti, tak 
i jejich vedoucí: Dolinečka I Kateřina 
Vránová, Jarmila Tomešková, Ondřej 
Bazala, Dolinečka III Jarmila a Martin 

Balážovi, Jitka Feldvabelová, Dolineč-
ka II Alena a Vlastimil Chlupovi, Ale-
na Pluhařová, Dolinečka IV Veronika 
Friedlová, Simona Miskovičová, CM 
ZUŠ s vedoucím Radimem Snopkem, 
CM Bálešáci s primášem Tomášem 
Vavříkem a uměleckým vedoucím On-
dřejem Bazalou a CM Rubáš s primá-
šem Vítězslavem Preclíkem, s vedou-
cím muziky Přemyslem Lukeštíkem 
s hudebními úpravami Marka Klučky 
a Ondřeje Šupky.

Milá Dolinečko, udělala jsi radost 
nejen rodičům, divákům, ale i mno-
hým příznivcům, kteří Vás podporují 
a pomáhají. Přeji Vám i do dalších dnů 
hodně tvořivých nápadů, dostatek tr-
pělivosti a těším se na další setkání při 
společných příležitostech. Přeji pěkné 
zážitky z festivalů a prosluněné prázd-
niny.

Josef Bazala

D o l i n e č k a
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Orelský den a župní akademie v Drnovicích

Mnoho členů staroměstského Orla i s župním praporem se vydalo 
na Orelský den do Drnovic u Valašských Klobouk. 

Foto: Ing. Bohumil Ferda
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V neděli 5. května se vydalo mnoho 
členů staroměstského Orla i s orelským 
praporem na Orelský den a župní aka-
demii do Drnovic u Valašských Klo-
bouků. Autobus jel už o půl desáté, pro-
tože Orelský den zahajovala mše svatá 
v nově postaveném kostele sv. Anežky 
České v Drnovicích v jedenáct hodin. 
Celebroval ji duchovní rádce župy Vele-
hradské P. František Král, který působí 
ve Vsetíně. Po mši svaté se vydal prů-
vod včele s prapory a dechovou hudbou 
na místní hřiště, kde probíhal další pro-
gram. V Drnovicích nás čekalo hezké 
počasí, takže děti se těšily na skákací 
hrad, jízdu vozem s koňmi i sportovní 
soutěže jako lakros, skok pro něco, pe-
tanque a fotbalové dovednosti. Starší 
členové si zahráli  ve fotbalovém utkání 
Valašsko proti Slovácku, kde měla naše 
jednota také dva zástupce. 

Na hřišti vyhrávala dechová kapela 
a v jednu hodinu byla starostou župy 

Velehradské Josefem Častulíkem a mo-
derátorkou odpoledne zahájena župní 
orelská akademie. Starosta župy při-
vítal nejen všechny přítomné, ale také 
starostu a místostarostku obce Drno-
vice.  Župní akademii zahajovala svým 
vystoupením, a to rovnou čtyř oddílů, 
jednota Staré Město. Jako první vy-
stoupil nejmladší oddíl cvičení rodičů 
s dětmi pod vedením starostky jednoty 
Dagmar Zálešákové a předvedl ukázku 
toho, co se děti ve cvičení naučily. Dě-
tem se vystoupení velice podařilo a už 
následovalo cvičení a pohybové hry II 
ze Starého Města, které navštěvují děti 
ve věku od 6 do 9 let. Cvičení probíhá 
každý pátek na Orlovně ve Starém Měs-
tě od 16 do 17 hodin a děti v hodině 
cvičí základy gymnastiky, hrají pohy-

bové hry a věnují se také 
psychomotorickým cvi-
čením.  S oddílem cvi-
čení a pohybové hry II 
pod vedením cvičitelek 
Mgr. Jany Ferdové a Bc. 
Hany Slováčkové jsme se 
podívali až do daleké Af-
riky na cvičící zvířátka. 
Oddíl cvičení a pohybo-
vé hry I, kde cvičí děti od 
3 do 6 let, se pod vede-
ním cvičitelky Mgr. Ja-
ny Ferdové proměnil 
v kočičky a ve svižném 
tempu děti předvedly, 
jak cvičí koťata.

V Drnovicích také vystoupily ženy 
z oddílu kondiční cvičení s vedoucí Mi-
chaelou Pištěkovou a předvedly ukázku 
z hodiny. V kondičním cvičení se posi-
luje na gymnastických míčích a výhodou 
cvičení je, že je vhodné pro všechny ge-

nerace. Míč je využíván 
při aerobiku, vyrovnáva-
cích, protahovacích, po-
silovacích i balančních 
cvičeních. Po potlesku 
pro jednotu Staré Město 
předvedla umění svých 
gymnastů jednota Vno-
rovy. Představili se nej-
mladší a mladší žáci ve 
věku od 8 do 10 let, také 
děvčata a vedoucí. Při je-
jich přemetech se všem 
přítomným tajil dech. 

Z Domanína přijelo 
družstvo aerobiku žaček, které si říkají 
Duhovky, s vedoucí Lenkou Bruštíkovou, 
která cvičí aerobik více než 20 let. Potom 
už vystoupil dětský folklórní soubor Tr-
nečka ze Zlína a soubor 
Demižónek ze Strážni-
ce. Ten pracuje pod Or-
lem ve Strážnici pátým 
rokem a zaměřuje se na 
pohybovou a taneční 
průpravu dětí od 3 do 
12 let.  První vystoupe-
ní mělo název: „Obráz-
ky z Valašska a ze Slo-
vácka“ a druhé pásmo 
„Kačenečky a palicové“. 
Doprovázela je cimbá-
lová muzika Demižón 
mladší.

Jednota Orla ve Vizovicích si při-
pravila hudební vystoupení Terezy 
Adamuškové a Veroniky Tomšů, kte-
ré zpívaly a hrály na housle. A už jsme 
přivítali oddíl rekreačního aerobiku ze 
Zlína pod vedením Marie Paškové s ně-
kolika vystoupeními od nejmenších až 
po pokročilé. Po velkém potlesku pro 
skupinu cvičenek aerobicu ze Zlína 
jsme přivítali Sluníčka z Kunovic. Jsou 
to maminky s dětmi od jednoho do čtyř 
let, které se schází od loňského října 
pod vedením Mgr. Michaely Hubíkové. 
V Drnovicích to byla jejich premiéra.

Celou akademii uzavíralo nádherné 
vystoupení dvanáctileté Kateřiny Sky-
bové a Jakuba Recha, kteří spolu dva 
roky tančí v tanečním klubu Starlight 
ve Zlíně a mají vytančenu nejvyšší tří-
du B ve věkové kategorii Junior 1 ve 
standardních i latinsko-amerických 
tancích. Mají za sebou mnoho úspěchů, 
např. jsou finalisté Mistrovství republi-
ky, kde získali 6. místo.

Dagmar Zálešáková

Děti předvedly kočičky. Foto: Ing. Bohumil Ferda

Cvičení našich nejmenších se velmi líbilo. 
Foto: Ing. Bohumil Ferda
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Projektové dny na základní škole
Dva měsíce jsme se s žáky 7. ročníku 

Základní školy Staré Město scházeli 
po vyučování či před ním, abychom 
nacvičili prezentaci projektových dnů, 
která nás v pátek 17. května čekala.    

Celkem svou práci prezentovalo šest 
skupin. Paní učitelka Mlčúchová z prv-
ní skupiny nás seznámila s fyzikálními 
jednotkami v zemích Evropské unie 
a na závěr si připravila menší test. Díky 
další skupině, kterou měla na starost 
paní učitelka Ondrušková,  jsme se pře-
nesli do středověku a dozvěděli jsme se 
o životě čtyř významných světců: sv. 
Václava, patrona českých zemí, sv. Jany 
z Arku, patronky Francie, sv. Františ-
ka z Assisi, patrona Itálie, a sv. Brigity 
Švédské, patronky Švédska a Evropy. 
Divadelní představení, které žáci se-
hráli, bylo nejen zábavné, ale i poučné. 
Pan učitel Křivák si jako téma pro svoji 
skupinu zvolil počítačové hry, o jejichž 
výhodách i rizicích jsme se mnoho 
zajímavého dozvěděli. O tom, jak se 
v různých zemích Evropy slaví Veli-
konoce, nás informovali žáci vedení 
paní učitelkou Koňaříkovou. Skupinka 
paní učitelky Karlíkové spojila prezen-
taci o moderní architektuře s módní 
přehlídkou a dokonce i s loutkovým 

divadlem. Žáci vyrobili čtyři klobouky 
s modely některých prezentovaných sta-
veb. Dvě marionety, šašek a král, které 
ovládali Prokop Ledabyl ze 7. B a Alžběta 
Mazáčová ze 7. C, se staly hlavními prů-
vodci po skvostech moderní architek-
tury. Mezi již zmíněnými prezentacemi 

Projektové dny na Základní škole Staré Město se opět vydařily.                                        Foto: VD
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jednotlivých skupin nás svým hraním 
a zpěvem bavila kapela pana učitele 
Zábranského.

Žákům děkujeme za skvělé výkony 
a učitelům za trpělivost při přípravě 
jednotlivých skupin.

Mgr. Věra Ondrušková

Školní akademie

Waka, Waka, II.A - Mgr. Jana Broklová. 
Foto: ZŠ

Cvičení se švihadly, IV.C - Mgr. Irena Šichová. 
Foto: ZŠ

Dne 20. června 2013 se uskutečnila školní akademie Základní školy Staré Město. Spokojení diváci shlédli 
mnoho choreogra�cky velmi zdařilých vystoupení v nichž se představila většina žáků ZŠ Staré Město.
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ATLETICKÉ ZÁVODY V NIVNICI
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Dne 8. května se v Nivnici uskuteč-
nily župní orelské závody v atletice, 
kterých se zúčastnila i třicetičlenná 
výprava z Orla Staré Město. Závody 
zahájil starosta jednoty Orla v Nivni-
ci František Mahdal v devět hodin na 
školním hřišti J. Stojana a už se mohlo 
začít se závoděním.  Sportovcům přálo 
počasí. Nejmladší ze všech přítomných 
byla Anička Gieslová ze Starého Města, 
která zvládla všechny disciplíny.

V nejmladší kategorii benjamínků, 
kteří běželi 50 metrů, házeli kriketo-
vým míčkem, skákali do dálky a běželi 
200 metrů, mělo Staré Město silné za-
stoupení a získalo diplomy a medaile 
za druhé i třetí místo. Na druhém mís-
tě skončila Ema Zimčíková a Anežka 
Slavíková a na třetím místě Barunka 
Halodová a Olinka Halodová. V ka-
tegorii chlapců získal 3. místo Michal 
Giesl. V nejmladších žačkách skončila 
Nikola Pelková na 4. místě, ale nej-

mladší žáci ze Starého 
Města obsadili všechny 
tři první místa. Zlatou 
medaili získal Marek 
Janča, stříbrnou Erik 
Zimčík a bronzovou 
Ladislav Janča. V ka-
tegorii mladší žákyně 
získala 2. místo Mar-
tina Píjáčková ze Sta-
rého Města a Marcela 
Pelková skončila na 
místě čtvrtém. Silné 
zastoupení mělo Staré 
Město v mladších žácích, ale nepodařilo 
se překonat místní, kteří obsadili první 
dvě místa a pro Staré Město získal 3. mís-
to a bronzovou medaili až Michal Šmíd.  
V kategorii žačky ale zvítězila a získala 
zlatou medaili Ludmila Gieslová ze Sta-
rého Města a v kategorii starší žačky vy-
hrála Kateřina Malinová.

Zastoupení mělo Staré Město na stup-

ních vítězů i v poslední kategorii, v ka-
tegorii muži získal 2. místo Viktor 
Zimčík a 3. místo Ondřej Slavík. V ka-
tegorii ženy získala 1. místo Olga Sla-
víková, 2. místo Anna Petrželová a 3. 
místo Petra Slavíková.

Všem gratulujeme a děkujeme za re-
prezentaci Starého Města.

DZ

Děti na dílničce k Svátku matek. Foto: Ing. Bohumil Ferda

Dílničky k Svátku matek
V neděli 28. dubna se konaly dílničky v malém sále Orlov-

ny ve Starém Městě. Byly pozvány všechny děti, které si chtěly 
vyrobit dárečky pro svoje maminky nebo babičky. Tato akce 
se v naší jednotě konala poprvé a měla úspěch. Pod vedením 
Bc. Barunky Halodové, si děti samy nebo za pomoci rodičů 
vyrobily krásná přáníčka, různá srdíčka, květiny, košíčky. Kdo 
přišel, jistě nelitoval. Veškerý materiál i vstup byl zdarma. 

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty 

Ústřední turnaj jednotlivců 
ve stolním tenise

V sobotu 11. 
května přiví-
tala sportovní 
hala v Hluku 
106 hráčů stol-
ního tenisu z 15 
orelských jednot 
ČR.  Turnaje se 
zúčastnilo 68 
hráčů registro-
vaných v České asociaci stolního tenisu a 38 hráčů ne-
registrovaných, kteří změřili své síly. 

     Hráči měli k dispozici 16 hracích stolů. Výpravu 
staroměstských orlů reprezentovalo celkem 13 hráčů 
v kategoriích žáci, muži a ženy. Naše výprava si vedla 
velmi dobře a přivezla domů dvakrát zlato, jedenkrát 
stříbro a jedenkrát bronz v podobě krásných pohárů. 
Turnaj měl vysokou úroveň a výbornou organizaci. 
Všem pořadatelům, hráčům i divákům, kteří připravili 
příjemné sportovní prostředí, patří velké poděkování.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty

Staroměstská výprava si přivezla domů 
dvě zlaté medaile. Foto: OR

Třicetičlenná výprava z Orla Staré Město byla velmi úspěšná. 
Foto: Ing. Bohumil Ferda



19Spektrum

Zlatý pohár v petangue putuje do Starého Města
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Družstvo Orlíčat ze Starého Města si odneslo první místo.         Foto: DZ

Protipovodňová ochrana byla zahájena

Úprava koryta a břehu Salašky.
Foto: Jiří Obdržálek

Příprava hráze na Trávníku. 
Foto: Jiří Obdržálek

Dne 21. března 2013 byla zahájena 
stavba protipovodňové ochrany Staré-
ho Města a Uherského Hradiště před 
vysokými průtoky na řece Moravě.

Jedná se o kombinaci zemních valů, 
zdí či obtoku, které postupně vyrostou 
na obou březích řeky a potoka Salaška. 

Uvedené fotografie dokumentují
současný stav stavebních prací na jed-
notlivých úsecích.  

Josef Bazala, starosta

Za krásného slunného počasí se 
v sobotu 8. 6. 2013 konal na stadi-
onu v Uherském Hradišti župní 
turnaj v petanque. Pět družstev 
hráčů změřilo své síly a strategii 
v zápasech. Všichni bojovali jako 
praví orli - fair play, ale nepustili 
soupeři ani jeden bod. Po tvrdém 
boji si zlato odneslo družstvo Or-
líčat z jednoty Staré Město, stří-
brnou pozici vybojovalo druž-
stvo Lázenští, na třetím místě se 
umístili Basoši, čtvrté místo ob-
sadilo družstvo Jama a páté bylo 
družstvo Hama. Dík patří všem, 
kteří celou župní akci připravi-
li. Hráčům pak poděkování za 
reprezentaci, sportovní chování 
a skvělou atmosféru, kterou vy-
tvořili.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty
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Výtvarná soutěž župy Velehradské
Župa Velehradská vyhlásila soutěž na 

téma: „Příchod svatého Cyrila a Meto-
děje na Moravu.“ Do soutěže se zapojily 
také děti z Orla Staré Město. Obrázky 
mohly být namalovány jakoukoliv tech-
nikou a vyhodnocení soutěže proběhlo 
5. května na Orelském dni v Drnovi-
cích. 

V nejmladší kategorii tři a čtyři roky 
obsadilo Staré Město všechna tři vítězná 
místa. 1. příčka patřila Elišce Jarotkové 
ze Starého Města, druhé místo získala 

Děti byly z vyhodnocení výsledků soutěže nadšeny.                                                           Foto: OR

Elektronická hrací kostka je tady!
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Anna Ferdová a 3. místo Eduard Procház-
ka. V další kategorii předal starosta župy 
Velehradské Josef Častulík diplom a cenu 
za 1. místo pětileté Veronice Hájkové ze 
Starého Města a za účast obdržely diplomy 
Anežka Bílová, Linda Zábranská a Marie 
Kolaciová. V kategorii 6 let získal 1. místo 
Rostislav Procházka, 2. místo Petr Jarotek 
a 3. místo Anetka Šléglová. Všichni byli 
kromě velkého potlesku oceněni také ce-
nami. Děkujeme jim za vzornou reprezen-
taci a posíláme gratulaci. 

Bc. Barunka Halodová

Klasický studijní den, kdy dojde naše 
třídní profesorka RNDr. Radka Gurec-
ká do třídy, pozdraví se s námi a vyzve 
nás, ať si sedneme na naše posvátné vy 
víte co. 

Tato hodina však začíná jinak, na-
místo vysvětlování látky a počtům, či 
rýsování nám začíná vyprávět o projek-
tu Ingenious, který nám zaslal pracovní 
listy o hrací kostce a dokonce součástky 
a schéma k vytvoření vlastní elektronic-
ké hrací kostky. Všichni jsme se s nad-
šením hodným nejvyššího ocenění pus-
tili do zpracovávání výpovědních archů 
o hrací kostce. Věděli jste například, že 
nejstarší hrací kostka byla nalezena již 
z let 2750 př. n . l.? Ano, je tomu tak, 
nejstarší hrací kostky byly „vyrobeny“ 

Již tradičním zakončením roku bývá 
v Křesťanské mateřské škole ve Starém 
Městě v ulici Za Radnicí akce pro rodi-
če s dětmi, která nese název „Svatoján-
ská noc“. Ani letos tomu nebylo jinak, 
a tak jsme se všichni sešli na školní za-
hradě, kde již byla pro děti i rodiče na-
chystána spousta soutěživých her. Letos 
jsme s dětmi vymysleli téma Námořní-
ci, a tak se všechno letos neslo v námoř-
nickém stylu. Po skončení soutěží se na 
zahradě rozhořel oheň a všichni si moh-
li opéct buřtíky nebo jiné pochutiny.

Na Svatojánskou noc každoročně 
navazuje i spaní předškoláků. Letos se 
odvážilo 21 budoucích prvňáčků trávit 
noc v naší školce a bez rodičů. Po hrách 
a opékání buřtíků následovalo rozlou-
čení s rodiči a přesun dovnitř. Ve školce 
na děti čekala ještě pyžamková disko-
téka a nechyběla ani stezka odvahy. Po 
strašidelné stezce začaly děti pomalouč-
ku usínat. Snad se jim zdály krásné sny 
a budou na této den rády vzpomínat.

V. Černá

právě z kostí různých zvířat (jeleni a kdo ví 
z čeho ještě). Abych se vrátil k původnímu 
tématu, tedy elektronické hrací kostce. 

Pár odvážných se rozhodlo si od naší 
milované paní profesorky vzít součástky 
a pokusit se onu pověstnou kostku spá-
jet. Mnoho z nás neuspělo, avšak přec jen 
se pár našlo, kteří ji úspěšně zprovoznili! 
Naše elektronická hrací kostka byla „spra-
vedlivější“ než normální hrací kostky 
a u jejího pájení jsme zažili i nějakou tu 
legraci (já například strávil krásné chvíle 
se svým dědečkem). 

Každopádně, projekt myslím dopadl 
docela úspěšně a my jsme nadšení, co si 
pro nás Ingenious a naše paní profesorka 
připraví příště.

Tomáš Vojkovský, 1.G
SOŠ a Gymnázium Staré Město

Svatojánská noc 
v mateřské škole
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Provoz koupaliště

Pytlový sběr plastů nově
Vážení spoluobčané, rádi bychom 

Vás informovali o plánovaném zavedení 
nového způsobu pytlového sběru plas-
tových odpadů.

Od října 2013 budete mít možnost 
vyzvednout si na radnici ve Starém Měs-
tě samolepky s čárovými kódy specific-
kými pro jednotlivé domácnosti. Pokud 
tento kód nalepíte na pytel s plastovým 
odpadem, bude kód čtečkou odečten a 
následně vám za něj bude započítána 
úleva na poplatku pro příští kalendář-
ní rok ve výši 3 Kč/pytel. Do systému 
se mohou zapojit všechny domácnosti, 

tedy i obyvatelé bytových domů. Jedinou 
podmínkou využití tohoto způsobu je 
použití průhledného pytle o objemu min. 
120 l, jeho úplné naplnění, uzavření a na-
lepení čárového kódu. Obsluha svozového 
vozidla bude namátkou kontrolovat obsah 
pytlů, váha plného pytle by se měla pohy-
bovat kolem 2,5 kg, v případě zneužití sys-
tému nebude pytel započítán. 

 
Tímto krokem vycházíme vstříc poža-

davku na finanční motivaci ke třídění od-
padů. Pevně doufáme, že takto dosáhneme 
nejen větší spokojenosti Vás občanů, ale 
rovněž zamezíme přeplňování stacionár-

ních kontejnerů na sběrných místech.  

Svoz pytlů bude probíhat podle stá-
vajícího harmonogramu. Využití kódů 
není povinností, je pouze na každém z 
vás, chcete-li takto snížit svůj poplatek 
pro rok 2014. 

Zavedení systému je ve fázi příprav, 
objednáváme potřebné programové vy-
bavení a zařízení. Podrobnější informa-
ce budeme zveřejňovat v dalších číslech 
Staroměstských novin.

Josef Bazala
starosta

Vstupné platné v sezóně 2013:  
děti do 3 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P   zdarma
mládež do 15 let, studenti : 
 celodenní   Kč  20,-  
 po 18. hodině    Kč  10,-  
dospělí:
 celodenní   Kč  40,-  
  po 18. hodině    Kč  20,-  
důchodci:
 celodenní   Kč  20,-  
 po 18. hodině    Kč  10,- 
Provozní doba:  Denně: 10:00 hod. až 20:00 hod.

Bufet provozuje firma   Václav Hrabec, s. r. o. 
Pro zlepšení provozu především z hlediska služeb pro maminky s dětmi byl v části dětského brouzdaliště nainstalován 
deštník, který je určitě příjemnou atrakcí pro nejmenší.

Dále je ještě připravena další atrakce pro děti v této části koupaliště, a to moderní houpačka. 
Základní charakteristikou koupaliště na Širůchu je klidné prostředí s čistou vodou v bazénu, na čemž má velkou 
zásluhu moderní strojovna vybudovaná před 2 lety.                                                                                    Ing. Petr Straka
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Pátek / 5. 7. 2013 
09.00 MARLIN Cup (plážová házená - muži) BEACH arena
19.00 Svatý Pluk (rockový sbor) ADELL stage
20.15 Oficiální zahájení ADELL stage
20.30 JACKYE - host sopranistka Pavlína Senić ADELL stage
22.00 TABÁK (Kabát revival) ADELL stage

Sobota / 6. 7. 2013
08.00 ADELL Cup (plážový fotbal) BEACH arena
14.00 Moře zábavy s REC Group - dětský den 

(kovozoo, soutěže, ekoatrakce) BEACH arena
18.00 Šlápni do toho s INFITNESS (alpinning) ADELL stage
20.00 P!NK Tribute ADELL stage
22.00 MONKEY BUSINESS ADELL stage

Neděle / 7. 7. 2013
09.00 ADELL Cup (plážová házená - ženy) BEACH arena
20.00 ARGEMA ADELL stage
18.00 (22.00) Lofoši STAROBRNO stage

Pondělí / 8. 7. 2013
16.00 Foosball open air (stolní fotbálek) BEACH arena
19.00 SALSA párty s TK Rokaso (výuka tanců) ADELL stage
18.00 (22.00) Děvčice (folková kapela) STAROBRNO stage

Úterý / 9. 7. 2013
16.00 Turnaj ve stolním tenise BEACH arena
20.00 Street 69 ADELL stage 
18.00 (22.00) V.S.P. Band STAROBRNO stage

Středa / 10. 7. 2013
16.00 Sahara RayService Open (pétanque) 

FOLKLORNÍ VEČER S RAY SERVICE BEACH arena
18.00 CM Bálešáci, Soubor písní a tanců Dolina ADELL stage
19.30 CM Ohnica, FS Cifra a hosté ADELL stage
21.00 CM Harafica s herci Slováckého divadla ADELL stage
22.00 Muzicírování ve stanu (CM Harafica, CM Ohnica, CM Bálešáci) 

STAROBRNO stage

Čtvrtek / 11. 7. 2013
16.00 ADELL Night (plážový volejbal - mixy) BEACH arena
20.00 REFLEXY ADELL stage
19.00 (22.00) Jiří Bartas (akustický koncert) STAROBRNO stage

Pátek / 12. 7. 2013
16.00 Muzikálový tábor (dětské pevecké a taneční vystoupení) ADELL stage
20.00 Metropolis ADELL stage
21.30 INEKAFE ADELL stage
18.00 (22.00) Kumpáni STAROBRNO stage

Sobota / 13. 7. 2013
08.00 ADELL Open (plážový volejbal) BEACH arena
14.00 Dětský den s Radiem Zlín (kouzelný karneval Jirky Hadaše, soutěže, 

atrakce pro děti) BEACH arena
18.00 INFITNESS Open Air ADELL stage
19.00 Roztančený večer s Radiem Zlín (Alžběta Kolečkářová,

Veronika Vrublová, Petr Ševčík, Kristýna Daňhelová) ADELL stage
22.00 Afterparty s Markem Tomanem a Filipem Bartkem ADELL stage

Neděle / 14. 7. 2013
08.00 ADELL Open (plážový volejbal - finále) BEACH arena
16.45 Oficiální ukončení ADELL stage 
17.00 TABÁK (Kabát revival) ADELL stage
18.00 Svatý Pluk (rockový sbor) ADELL stage

Hlavním cílem projektu je zapojení 
profesionálních i amatérských účastníků 
do některé z nabízených sportovních 
disciplín či soutěží. Touto činností chtějí 
pořadatelé systematicky podporovat pozi-
tivní přístup veřejnosti ke sportu, zejména 
v regionu Slovácko, vést účastníky spor-
tovních činností k dodržování základních 
etických a mravních pravidel, umožnit jim 
širokou informovanost v oblasti sportu 
a v neposlední řadě šířit a zdokonalovat 
sportovní aktivity u mládeže. Tyto cíle chtějí 
dosáhnout uspořádáním velké sportovní akce 
v samotném centru Uherského Hradiště, 
jelikož tato lokalita je pro zapojené účast-
níky velmi atraktivní a pro veřejnost nepře-
hlédnutelná.

Kromě zapojení široké veřejnosti do vol-
nočasových aktivit si akce klade za cíl získání 
finančních prostředků pro dobročinné účely.

Projekt Slovácké beachové léto vznikl 
z iniciativy místních nadšenců plážového 
volejbalu, kteří byli inspirováni podobnou 
akcí menšího rozsahu s názvem Klobucký 
plážák. Hned první ročník projektu předčil 
očekávání všech diváků i sportovců 
a z původně zamýšlené skromné akce 
se stala respektovaná sportovně 
společenská událost, která nemá v České 
republice obdoby.

Tkomcz

GENERÁLNÍ PARTNER VÝZNAMNÍ PARTNEŘIHLAVNÍ PARTNEŘI ZÁŠTITA MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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Maturitní vysvědčení 
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Šťastní a náležitě hrdí převzali v Mayově sále Kongresového 
centra firmy Kovosteel svá maturitní vysvědčení absolventi 
SOŠ a Gymnázia Staré Město. Maturitní vysvědčení, pochvaly 
a ocenění za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy 
předali společně s třídními učiteli ředitel školy       Mgr. Bed-
řich Chromek a starosta města Staré Město Josef Bazala. Na 
Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město maturovalo 
v letošním roce rekordních 193 žáků v 8 maturitních oborech 
vzdělání. Kromě tradičních oborů vzdělání Agropodnikání, 
Ekologie a životní prostředí, Ekonomika a podnikání, Gym-
názium maturovali pod hlavičkou školy i obory technické 
– Stavebnictví, Mechanik seřizovač, Operátor dřevařské a ná-
bytkářské výroby. Maturitní zkouška, která se v posledních 
letech výrazně změnila, je náročná a pro maturanty i školu 
organizačně složitější. Doba, kdy maturant přišel ve stanove-
ný den do školy, absolvoval všechny maturitní zkoušky a ještě 

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město předala úspěšným absolventům svých studijních oborů 
maturitní vysvědčení v prostorách Mayova sálu Kongresového centra firmy Kovosteel.

týž den věděl jejich výsledek, je dávno pryč. Ve společné části 
(státní) píší maturanti zkoušky z českého jazyka a literatury, 
matematiky nebo cizího jazyka  podle jednotného testového 
zadání MŠMT ČR v první polovině měsíce května a ve dru-
hé polovině měsíce května skládají maturanti ústní zkoušky 
z těchto předmětů (mimo matematiku) a profilových zkoušek 
stanovených ředitelem školy. Je zřejmé, že zkušební období 
se natahuje téměř na celý měsíc, a to vyžaduje od maturantů 
pevné nervy a trpělivost. Radostný okamžik převzetí matu-
ritního vysvědčení prožili i absolventi rodilí ve Starém Městě 
Tereza Malíková, Michaela Hrdlovičová, Michaela Vavřiníko-
vá – Ekonomika a podnikání, Jakub Staufčík, Andrea Horká, 
Kristýna Košíková, Monika Motyčková, Martin Rathouský, 
Martin Tomandl – (Gymnázium), Tomáš Šmol (Stavebnic-
tví). Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů. 

Mgr. Martin Zábranský
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Mladí hasiči to dokázali

Mladí hasiči v akci. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Kolektiv mladých hasičů ve Starém Městě se i v letošní sou-
těžní sezóně zúčastnil celostátní hry Plamen. Celkem se zú-
častnilo 14 družstev starších a 11 družstev mladších z okresu 
Uherské Hradiště. 

V podzimní části, která proběhla v nedalekých Míkovicích,  
kolektiv postavil na start po jednom družstvu v obou katego-
riích. Obě družstva prokázala svou připravenost nejen díky 
pravidelným tréninkům, ale i víkendovému soustředění, kte-
ré každoročně absolvují před tímto podzimním kolem.  S tra-
tí dlouhou tři kilometry, skládající se z řady úkolů (střelba se 
vzduchovek, vázání uzlů, základy topografie atd.) se nejlépe
popralo naše družstvo starších, které ve své kategorii obsadi-

lo první místo, následované družstvem Vlčnov 1 a Bílovice. 
Mladší družstvo v této disciplíně obsadilo celkové třetí mís-
to za družstvem Bílovic a Šumic. Družstvo starších rovněž 
absolvovalo jednu z nejnáročnějších disciplín, která se běhá 
podle mezinárodních pravidel CTIF, kde skončilo na druhém 
místě mezi družstvy Vlčnov 1  a Vlčnov 2. Součtem pořadí tři 
se naše družstvo po zimní části dělilo o průběžné první místo 
s družstvem Vlčnov 1. 

Jarní kolo se uskutečnilo na fotbalovém hřišti ve Vlčnově 
18.5.2013. Zahajovací disciplínou tohoto klání byla Štafeta 
400 m s překážkami CTIF. Dráhu skládající se z devíti štafe-
tových úseků zvládlo naše družstvo v čase 81,37 s a obsadilo  

2. místo. Mladší družstvo zahájilo soutěž-
ní den  na disciplíně Štafeta 4x 60 m, kde  
si z úseků skládající se z kladiny, příčného 
břevna, přenosu hasícího přístroje a ha-
dicového úseku odneslo 2. místo s časem 
59, 90 s. Předposlední disciplínou, kte-
rou mladí hasiči absolvovali, byla Štafeta 
požárních dvojic, kterou mladší zvládli 
v čase 71,37 s a starší v čase 56,19 s. Před 
poslední královskou disciplínou Požár-
ní útok, byli starší v celkovém průběž-
ném hodnocení na 2. místě a mladší na  
1. místě. Mladší po nezdařených poku-
sech na útoku plamen skončili na celko-
vém 3. místě. Starší si z prvního nezda-
řeného pokusu odnášeli čas 20,22 s. Při 
přípravě na druhý pokus čísla hovořili 
jasně, pokud družstvo zvládne tento roz-
hodující útok ve svém „standardním“ 
čase 16 s, přeskočí družstvo Vlčnov  
1 a stane se vítězem okresního kola hry 
Plamen, po třináct let trvající nadvlá-
dě družstva starších žáků z Vlčnova. 
Startovní výstřel, rychlé sání a precizní 
nástřiky v čase 16,22 s vyhouply naše 
družstvo na druhé místo v této disciplí-
ně a celkově jim tedy zajistily postup na 
krajské kolo hry Plamen v Otrokovicích 
z první pozice.

Bojuje se i na dalších 
frontách

Kromě zmíněné celostátní hry Plamen 
jsou obě naše družstva přihlášena do 
seriálu Velké ceny okresu Uherské Hra-
diště, kde se od posledního dubnového 
víkendu zúčastňují soutěží zařazených 
do tohoto seriálu. Celkem už absolvova-
la 9 soutěží, kde bojují o přední příčky. 
Soutěž, kde ještě můžete vidět soutěžit 
mladé hasiče z celého okresu, je na Salaši 
22. 6. od 13 hodin a poslední soutěž a vy-
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Hasiči při náročné disciplíně.                                                                                               Foto: MK
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hlášení Velké ceny proběhne v Uherském 
Hradišti 29. června na Mariánském ná-
městí od 13 hodin.

Za těmito úspěchy stojí tvrdé trénování 
a hodiny dřiny pod vedením vedoucích, 
kterým za to patří dík.

Mladí hasiči: Filip Hastík, Tomáš Hor-
níček, David Svárovský, Vendula Mano-
vá, Marek Pištěk, Kateřina Brázdilová, 
Rostislav Mléčka, Barbora Kolářová, 
Markéta Sedlářová, David Fajkus, To-
máš Vanda, Zdeněk Horníček, Jiří Krys, 
Eliška Kubíková, Matyáš Kubík, Lukáš 
Motyčka, Martin Bumbala, Miguel Ale-
xandr Jara, Kateřina Krysová, Veronika 
Jurčíková.

Poděkování

Z výčtu disciplín a množství soutě-
ží, které mladí hasiči během sezóny 
absolvují, je zřejmá i finanční nároč-
nost. Touto cestou bychom rádi podě-
kovali našim sponzorům městu Staré 
Město, firmě Stanislav Houdek BTservis, Nábytek Bobík 
s. r. o. Josef Trubačík a Helen Doron Early English Dagmar 
Stodůlková.

Okresní kolo dorostu

 V pátek 11.května se na hřišti ve Vlčnově uskutečnila 
okresní soutěž v kategorii dorostu. SDH Staré Město vy-
slalo tři dorostence, Marka Svárovského, Adama Tomán-
ka a Richarda Fryštáka, kteří se utkali ve 3 disciplínách
(100 m překážek, Dvojboj a Testy). Disciplínu  100m překážek 
u jednotlivců ovládl Marek Svárovský s časem 21,03 s, Adam 
Tománek měl čas 22,28 s a Richard Fryšták 23,18 s. V disci-
plíně Dvojboj opět vyhrál M. Svárovský s časem 17,16 s a zá-
věrečný test zvládli naši dorostenci bez jediné chyby, a tím si 
zajistili postup na krajské kolo z prvního místa M. Svárovský 
a z druhého místa A. Tománek.  Poslední náš reprezentant 

R. Fryšták skončil na čtvrtém (prvním nepostupovém) místě. 
Krajské kolo dorostu a hry Plamen se uskutečnil 15. 6. 2013 
v Otrokovicích.

Okrsková soutěž

V pátek 17. května se na hřišti v Kunovicích, na Bělince 
uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu. Celkem 
zde soutěžilo 5 mužských týmů Staré Město, Kunovice, Vés-
ky, Míkovice a Jarošov a 2 ženské týmy Kunovice a Jarošov. 
Soutěžilo se ve dvou pokusech Požárního útoku. Družstvo 
Starého Města dosáhlo času 18,22 s a tím se umístilo na dru-
hém místě. Tento výsledek nám také zajistil účast v okresním 
kole, které se uskutečnilo v Hluku 16. 6. 2013. Na první místě 
se umístilo družstvo Vések s časem 15,76 s a na třetím místě 
skončil Jarošov. V kategorii žen vyhráli Kunovice před druž-
stvem žen z Jarošova.

Martin Řezníček

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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GRANT 2013
Rada města na svém 57. zasedání 

dne 22. 5. 2013 vyhlásila výběrové ří-
zení Grant 2013 k poskytnutí finanč-
ní podpory na činnost nebo projekty 
neziskových organizací vykonáva-
jících činnost na území města Staré 
Město. Celková částka k rozdělení 

Horní řada: Roman Shaněl, Roman Haša, Milan Višenka, Pavel Šobán, Roman Hastík, Robert Šopík, Jan Žitnansky, Libor Kubik, Vít Trubačík, 
Jiři Datko, Milan Smělik, Lukáš Trubačík.
Dolní řada: Jakub Žajdlík, Pavel Vlček, Tomáš Vlček, Olin Svoboda, Milan Trubačík, Karel Doseděl, Alexandr Machala a Ondra Hastík.

Foto: Lubomír Kovařík

v roce 2013 činí 500 000 Kč. 
Termíny výběrového řízení :
-  vyhlášení 1. 6. 2013 
- odevzdání žádostí nejpozději 
 do 20. 8. 2013.
Každá organizace může podat pouze 

jednu žádost.

Žádost o příspěvek musí být podá-
na na zvláštním formuláři, který je 
k dispozici ke stažení na webových 
stránkách města www.staremesto.
uh.cz nebo v tištěné podobě na od-
boru hospodářsko-správním u paní 
Jany Noskové.  

Parkurové soutěže na výstavě Zahrada Moravy. 
Foto: Michael Lapčík

Tanečníci Dolinečky III. 
Foto: Dolinečka

Vítězné mužstvo Jiskra Staré Město
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Jiskra slavila postup do Okresního přeboru
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V letošním roce slaví Jiskra Staré 
Město deset let od svého znovuzalo-
žení. V roce 2003 zahájila činnost jako 
nový klub díky pánům Matouškovi, 
Panáčkovi a Duchtíkovi. V tom roce 
začalo hrát mužstvo žáků okresní sou-
těž. Protože Jiskra žádné hřiště nemě-
la, družstvo hrávalo svá domácí utkání 
na hřišti Zemědělské školy. Od sezony 
2004/2005 máme zázemí na městském 
areálu Rybníček a v zimních měsících 
využíváme k přípravě Městskou spor-
tovní halu Širůch. Postupně se základ-
na fotbalistů začala rozrůstat a dnes 
máme mladší a starší přípravku v kraj-
ském přeboru, mladší a starší žáky 
v krajské soutěži, dorost v okresním 
přeboru a muže v okresní soutěži.

Po 10 letech si hráči a funkcionáři 
nadělili ten nejlepší dárek k tomuto 
výročí, když muži s velkým náskokem 
okresní soutěž vyhráli a postoupili do 
okresního přeboru. 

Před touto sezónou družstvo posíli-
li Karel Doseděl a Saša Machala, kteří 
okamžitě do mužstva zapadli.  Celé 
mužstvo přistoupilo k tréninkům vel-
mi zodpovědně a výsledky se dosta-
vily. Podzimní část soutěže jsme s 12 
výhrami a dvěma remízami v Kněž-
poli a v Horním Němčí jasně vyhráli. 
Po dlouhé zimní přestávce, kdy jsme 
na umělé trávě na Širůchu poráželi 
mužstva z vyšších soutěží, začala ko-
nečně jarní část a v ní jsme potvrdili 
naši suverenitu náskokem 20 bodů 
před druhým postupujícím. Postupem 
do okresního přeboru jsme pokročili 
o malý stupínek v bohaté historii fot-
balu ve Starém Městě. Naším cílem je 

hrát o přední místa 
tabulky a přilákat 
a bavit diváky, kte-
rých bohužel na 
naše zápasy příliš 
mnoho nechodí. 
Mnozí Staroměšťa-
né má fotbal spojen 
s jinou dobou, jiný-
mi soupeři, fotbalis-
ty i stadionem. Ro-
zumíme tomu, ale 
jen ze vzpomínek 
se dlouho žít nedá, 
už kvůli desítkám 
malých kluků, kteří 
oblékají žlutomod-
rý dres Jiskry.

Krátce o dalších 
mužstvech. Příprav-
ka, která má mladší 

a starší mužstvo, má 36 hráčů. Trenéři 
Pavel Vlček ml. a st., Nikola Rožek, Petr 
Křapa a Adrian Straka je učí základům 
kopané. Hrajeme krajský přebor a zúčast-
ňujeme se přípravných turnajů. Jiskra je 
pořadatelem tradičního turnaje. O pohár 
starosty města Staré Město. V letošním 
roce to už bude 14. ročník, který se bude 
konat 7. 9. 2013 na Rybníčku. V minulos-
ti nejlepšími hráči byli Tomáš Houdek  
v roce 2002, Roman Lapčík a Jakub Ro-
žek v roce 2003, Marek Regentík, Kryš-
tof Kejř a Jakub Kowalík v roce 2004, Sa-
muel Straka a Lukáš Kunovjánek  v roce 
2005.

Žáci po pěti letech v okresních soutě-
žích postoupili do kraje a zde kvalitně 
reprezentují naše město. Starší žáky tré-
nuje ing. Lubomír Jegla, mladší duo Jara 

Vanda a Petr Kaňovský. Starší žáci 
v dosavadních pěti ročnících skonči-
li postupně na 7., 5., 5., 3. a 3. místě, 
mladší vloni krajskou soutěž vyhráli. 
V minulém roce jsme měli nejlepšího 
střelce v mladších žácích, a to Jendu 
Šabatu, předtím byl nejlepší Zdeněk 
Čevora a letos ve starších žácích Tade-
áš Sobek. 

Dorostenci hrají už osmou sezonu 
v okresním přeboru s většími či s men-
šími úspěchy, ale bez tohoto mezičlán-
ku fotbalový oddíl nemůže existovat. 
Trenéry jsou Kamil Martinec, Zdeněk 
Cebula a Miloš Mikulica. K nejlepším 
hráčům patří Tomáš Trávník a Michal 
Urbanovský. 

Díky výše uvedeným trenérům mů-
žeme vychovávat desítky mladých fot-
balistů v družstvech přípravky, žáků 
a dorostu. Bez jejich obětavé práce by 
veškeré naše snažení nemělo žádný 
smysl.

Důležitou částí činnosti fotbalového 
oddílu jsou finanční prostředky, kte-
ré nám poskytuje město Staré Město 
a dále sponzoři - Nábytek Bobík s.r.o  
Josef  Trubačík, VTP Pelka, Dlažba 
s.r.o Staré Město, Stavebniny Tradix 
Staré Město, Kola Číhal, Zdravá výži-
va Jaroslav Strnad, Restaurace na Špi-
ci p. Richard Piškytl,  Metalšrot s.r.o. 
Tlumačov, Colorlak Staré Město a JCB 
Zdeněk Vaculík. Všem těmto firmám
děkujeme a těšíme se na další spolu-
práci.

Pavel Vlček 
předseda fotbalového klubu 

Jiskra Staré Město

Vítězný pokřik fotbalistů po zisku poháru..
Foto: idobryden.cz

Pohár vítězi předal člen rady města Mgr. Martin Zábranský.
Foto: idobryden.cz

Jiskra slavila postup do Okresního přeboru
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Kamila Tomečková více než dvacet let praco-
vala pro občany našeho města.  

Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala předal Kamile Tomečkové kytici krásných květů..
Foto: Vladimír Kučera
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Kamilka Tomečková se s námi loučila
Kamila Tomečková, pro nás všech-

ny Kamilka, se loučí s aktivní službou 
na radnici a odchází do zaslouženého 
důchodu. Téměř čtvrt století pracovala 
na matrice staroměstské radnice, vždy 
byla vstřícná, milá a usměvavá. Asi by 

se ve Starém Městě nenašel člověk, který 
by si mohl stěžovat na její profesionální či 
lidský přístup k občanům. 

V pátek 31. května jsme se s Kamilkou 
na přátelském posezení oficiálně rozlou-
čili. Starosta Josef Bazala jí, stejně jako 

všichni spolupracovníci, popřál hodně 
zdraví, pohody a radosti do další etapy 
života,  

Věříme, že na roky strávené mezi 
námi nezapomene, a těšíme se, že nás 
občas přijde na radnici navštívit.

Milan Kubíček

Divácky atraktivní jezdecké soutěže na Zahradě Moravy.                                                                                                                 Foto: Michael Lapčík


