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Stavba dálnice D55 v těsné blízkosti Starého Města pokročila 
do další fáze a postupné stavební úpravy, které na úseku Staré Měs-
to-Babice pokračují bez většího zdržení, si vyžádají omezení po-
hybu v lokalitě výstavby dálnice, respektive jednoho z mostů. Ten 
povede těsně za železničním koridorem přes potok Salaška a jeden 
z  jeho pilířů bude stát v  těsné blízkosti cyklostezky směřující na 
Velehrad. Cyklostezka proto bude od úseku dřevěné lávky přes Sa-
lašku po polní cestu Slezanská uzavřena až do prosince letošního 
roku. 

To si vyžádá objízdnou trasu pro cyklisty, kteří tento úsek v hoj-
né míře využívají. „Omezení to je jistě citelné, nicméně nezbytné. 
Starým Městem povede objízdná trasa podél ulice Brněnská až 
k letadlu v Kovosteelu, tam bude přechod na druhou stranu silnice 
a dále se bude pokračovat podél hlavní silnice směrem ke Zlecho-
vu. U Slezanu se cyklisté napojí na účelovou komunikaci, která je 
již dnes vedena jako cyklostezka, a po ní se kolem bývalého hno-
jiště dostanou zpět až na cyklostezku směrem na Velehrad,“ řekl 
starosta města Kamil Psotka. Toto opatření si vyžádalo postavení 
velkého množství dopravních značek označujících začátek a konec 
cyklostezky. Původně byly rozmístěny podél Brněnské ulice na 
straně, kde stojí první stupeň základní školy, po připomínkách ze 
strany vedení města byly ale přeloženy na druhou stranu, kde je 
sokolovna. „Původní záměr dopravní policie byl vytvořen takříka-
jíc od stolu bez znalostí místních podmínek. Hlavním záměrem 

bylo, aby se muselo co nejméně přecházet přes hlavní cestu, jenže 
cyklostezka na původně zamýšlené trase je užší a méně přehledná 
zejména v mírné zatáčce v kopci u loveckých potřeb. Navrhli jsme 
proto přeložení na protější stranu silnice a i sami policisté uznali, že 
to bude lepší řešení,“ doplnil Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

CYKLOSTEZKA NA VELEHRAD BUDE ROK ZAVŘENÁ 
VE STARÉM MĚSTĚ VYROSTL LES DOPRAVNÍCH ZNAČEK
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Podle plánu pokračuje demolice budov bývalého Školního hos-
podářství. Na jaro letošního roku by se tak mohlo začít s příprav-
nými pracemi na zasíťování oblasti inženýrskými sítěmi, napojení 
na kanalizaci a postupně na rozdělení na jednotlivé parcely, které 
budou určeny k  prodeji. „Konečně se nám podařilo nalézt řeše-
ní napojení na komunikaci Velehradská, které považuje dopravní 
policie za vyhovující. Během následujících měsíců by mohlo být 
vše potřebné připraveno a s prodejem dalších stavebních parcel by 
se mohlo začít, pokud vše půjde podle plánu, ke konci letošního 
roku,“ uvedl starosta Starého Města Kamil Psotka. V další etapě je 
v plánu prodej parcel podél ulice Velehradská, které budou určeny 
k řadové zástavbě. Další pozemky určené k prodeji budou následo-
vat v dalších etapách.

Všechny budovy bývalého školního statku jsou již zdemolová-
ny a postupně odváženy tak, aby mohlo dojít k přípravě jednotli-
vých parcel.

Text a foto: Aleš Korvas

DEMOLICE ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
POKRAČUJE PODLE PLÁNU
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Demolici objektů bývalé dolní drůbežárny, která stojí v  těsné 
blízkosti Čerťáku, odsouhlasila na svém zasedání na konci ledna 
Rada města Starého Města. Celou oblast skladů a hal tak v dub-
nu čeká srovnání se zemí a vyčištění. Tato lokalita by v budouc-
nu mohla sloužit jako další místo určené pro výstavbu rodinných 
domů. 

Svému původnímu účelu, tedy chovu drůbeže, již drůbežárna 
neslouží desítky let. Momentálně v ní nacházejí zázemí firmy, které 
zde mají skladovací a výrobní prostory. Po rozhodnutí rady města 
je ale bude muset čekat stěhování. Celou oblast začnou likvidovat 
již za několik týdnů demoliční stroje již vybrané firmy.

Po dokončení revitalizace slepých ramen se bude jednat o krás-
nou a klidnou lokalitu velmi blízko centra Starého Města a v pod-
statě v přírodě. „Staré Město je velmi limitováno tím, kam by se 
mohlo rozvíjet z  hlediska nové zástavby, jakékoliv staré výrobní 
prostory, které již neplní svoji původní funkci mnoho let, jsou ví-
tanou možností pro využití tímto směrem. Oblast by mohla v bu-
doucnu sloužit jako místo pro bydlení v rodinných domech. Tuto 
možnost nyní prověřuje projektant v rámci změny územního plá-
nu, který momentálně probíhá,“ řekl starosta Starého Města Kamil 
Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

DOLNÍ DRŮBEŽÁRNU ČEKÁ DEMOLICE
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Letošní výroční valnou hromadu uspořádali staroměstští dob-
rovolní hasiči v polovině ledna. Pozdravit a popřát jim hodně štěstí 
do nového roku přišel i starosta Kamil Psotka, který ve své zdravi-
ci poděkoval jejich členům za obětavou pomoc, kterou poskytují 
nejen občanům ve Starém Městě. O jejich nasazení a pracovitosti 
se mohli přesvědčit také obyvatelé tornádem zasažených Mikulčic, 
kam přijeli staroměstští dobrovolní hasiči pomáhat s úklidem. „Je-
jich nasazení si opravdu velmi vážím. Proto jsem rád, že jsem hasi-
čům dnes mohl osobně poděkovat na jejich výroční valné hromadě 
a že po ní mohli hasiči převzít nové zásahové přilby na technické 

Pro připravovanou výstavu o rodácích a občanech za Starého 
Města, kteří bojovali během I. světové války v čs. legijích v Rusku, 
Itálii a Francii hledáme potomky těchto vojáků.

Byli bychom rádi, když nám pomůžete zmapovat životní osudy 
těchto statečných lidí, kteří se zasloužili o vznik samostatné Česko-
slovenské republiky.

Pokud je vám známé, že jste v rodině měli legionáře, kontaktuj-
te prosím redakci Staroměstských novin.

Příjmení legionářů ze Starého Města:
Bajer, Bazala, Bláha (Blaha), Burda, Bělohlávek, Čermák, Či-

hák, Dobrozemský, Dominec, Duchtík, Důsek, Fiala, Gregor, Gré-

zásahy, na které jsme přispěli mimořádným příspěvkem. Věřím, že 
při zásazích pomohou,“ řekl starosta Starého Města Kamil Psotka

Přítomní členové byli seznámeni s hospodařením sboru a taky 
s akcemi, které loni hasiči pořádali, nebo se na nich podíleli. „Z ru-
kou starosty města jsme obdrželi poděkování a Čestné uznání Ji-
homoravského kraje za pomoc po bouři s tornádem v Mikulčicích. 
Z rukou zástupce OSH jsme získali Čestné uznání ústředí SH ČMS 
za dlouholetou činnost našeho sboru,“ uvedl starosta staroměst-
ských hasičů Josef Vanda.

Text: Aleš Korvas, Foto: SDH Staré Město

gr, Grigera, Horehleď, Horňak, Hubáček, 
Hubík, Husek, Chlachula, Chrástek, Kadl-
čík, Kafka, Kavka, Knot, Kočka, Konečný, 
Kopecký, Krejčiřík, Kunštátský, Maňásek, 
Mařák, Mazůrek, Mihel, Minařík, Němeček, 
Novák, Oborný, Opluštil, Ošivka, Pavlica, 
Pelc, Planka, Rosík, Říha, Smrčka, Sochorec, 
Staněk, Sudolský, Svoboda, Šamánek, Šebek, 
Šindler, Štěpaník, Talák, Tomek, Trucla, Valenta, Vaněk, Večeřa, 
Věrný, Vičan, Vitásek, Vlk, Zálešák.

VALNÁ HROMADA STAROMĚSTSKÝCH HASIČŮ

HLEDÁME NAŠE LEGIONÁŘE
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Období ledna a  února bývá každoročně časem valných hro-
mad a výročních schůzí, na kterých bývá hodnocen uplynulý rok 
a představeny plány na rok následující. Výjimkou v tomto ohledu 
není ani Svaz postižených civilizačními chorobami a Svaz zdravot-
ně postižených ve Starém Městě. Letošní rok uspořádal výbor jen 
malé setkání v  prostoru vedle společenského sálu pod kostelem, 
který k tomuto účelu využívá. Epidemiologická situace neumožni-

la setkání ve Sportovním sále ve Společensko-kulturním centru ve 
Starém Městě, kde se setkání se členskou základnou většinou koná. 

Pozvání na výroční chůzi přijal také starosta města Kamil 
Psotka, který členky výboru seznámil s plány města na rok 2022 
a poděkoval členkám výboru za práci, kterou pro svoji početnou 
základnu dělají.

Text a foto: Aleš Korvas

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
USPOŘÁDAL VÝROČNÍ SCHŮZI

www.instagram.com/klubko_sm

Akce proběhne dle platných proepidemiologických opatření. Sledujte  proto náš web nebo � �

WWW.KLUBKOSM.CZ

neděle ��. �. ���� 

Vydejte se na rodinné putování přírodou 
za Broukem Pytlíkem a jeho kamarády. 

Čekají tě zábavná stanoviště, 
veselí hmyzáci s dobrou náladou 

a na konci odměna.

STEZKA BROUKA PYTLÍKA

BONUS pro všechny, kteří budou mít tykadla, křídla, krovky nebo něco jiného z hmyzí říše na sobě.

 www.facebook.com/svcklubko.

Vstupné: 
40 Kč (za dítě)

Začátek od 13.30 do 16 hodin
na SVČ KLUBKO (ulice U Školky)
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Opravy staré a již nevyhovující zahrady se dočká Mateřská ško-
la Komenského ve Starém Městě. Venkovní prostory pro děti bu-
dou modernizovány a dojde i k výměně herních prvků na zahradě. 
Revitalizace se dočkají nejen pískoviště, houpačky a prolézačky, ale 
dojde také k výsadbě nových stromů a keřů.

Některé herní prvky, zejména ty dřevěné, již nevyhovují bez-
pečnostním požadavkům, proto dojde k  jejich náhradě za nové. 
Sjednoceny budou také všechny dopadové plochy kolem pískovišť 
nebo prolézaček, které jsou dnes na zahradě z různých materiálů. 
„Někde jsou kolem pískovišť dlažby, někde kamínky a jinde pry-
žové dlaždice. Ty budou po rekonstrukci na všech dopadových 

plochách,“ uvedl místostarosta Starého Města Martin Zábranský, 
který je zodpovědný za oblast školství. Nahrazeny budou také stá-
vající chodníky, které budou vyměněny za zámkovou dlažbu, je-
jíž plocha bude navíc rozšířena i na dosud zatravněné části. Nyní 
musejí v případě vlhkého počasí děti přejít na hřiště ze šatny přes 
mokrý trávník, který je často zablácený. Vybudovány budou také 
nové dopravní hřiště, hmyzoviště, broukoviště nebo bylinková spi-
rála. Naopak zachována zůstane mezi dětmi oblíbená dřevěná loď. 
Během rekonstrukce budou vybudovány mlžící prvky na osvěžení 
v letních dnech nebo sprchy.

Rekonstrukce vyjde na více než dva miliony korun.
Text a foto: Aleš Korvas

MŠ KOMENSKÉHO SE DOČKÁ NOVÉ ZAHRADY

pořadatel výstav

ŽENA A DOMOV

SLOVÁCKÝ OKRUH 2022
 
Stále se ještě nacházíme v zimním období, desítky generací před námi 

říkávali „únor bílý pole sílí,“ ale motocykloví nadšenci jsou již v plném 
proudu příprav pro nadcházející sezónu. Organizační výbor závodů za-
hájil přípravné práce nutné pro konání 18. ročníku Slováckého okruhu, 
který by měl proběhnout po dvouleté pauze ve dnech 14. a 15. května 
2022. Kromě tradičních veteránských motorek a sajdkár se diváci mo-
hou těšit i na nejmodernější litrové stroje, které budou bojovat o body 
v Mezinárodním mistrovství České republiky pod Autoklubem České 
republiky. Bohužel dopady covidu na ekonomiku znamenají, že většina 
místních firem omezila výdaje, tedy i přispívání na sportovně-kulturní 
akce a organizační tým bude uvažovat o vybírání vstupného od dospě-
lých návštěvníků.



POSTNÍ DOBA – ČAS  
K OCHUTNÁNÍ NAŠÍ VÍRY

Popeleční středou (2. 3. 2022) vstupujeme do postního času. Pro 
mnohé z nás postní doba není první v našem životě. Opět je zde na-
bídka 40 dní zamyšlení nad svým životem, opět je zde nabídka k pro-
měně srdce a postojů a rozhodnutí se pro dobro. 

Podstatou křesťanského prožívání postní doby je Ježíš. Podstatou 
křesťanství je setkání s Bohem. V postním čase (a nejen v něm) se 
zříkám (odříkám) odmítám cokoliv, abych vytvořil prostor pro Ježíše 
Krista. Svatý papež Jan Pavel II. napsal, že evropská kultura působí 
dojmem „tiché apostaze“ nasyceného člověka, který žije, jako by Bůh 
neexistoval. Je pravda, že jsme „nasyceni“ mnoha věcmi, které nejsou 
zcela čisté, svaté.

Postní doba nabízí příležitost podívat se na svět z jiné perspektivy. 
Zahlédnout víc, zahlédnout to, co jsem předtím neviděl, zaplněn ji-
nými „chutěmi“ svého života. 

Postní čas dává možnost k „ochutnání“ naší víry různými způsoby.
Učitel církve žijící na přelomu 4. / 5. století, sv. Petr Chrysolog, 

známý jako „Zlatoústý“, napsal: „Jsou tři věci, bratři, na kterých 
stojí víra. Jsou to: modlitba, půst a skutky milosrdenství. (…) Duší 
modlitby je půst a životem půstu je milosrdenství. Ať je nikdo neod-
děluje. Kdo se tedy modlí, ať se postí, a kdo se postí, ať koná skutky 
milosrdenství.“ 

Možná právě takto mohu prožít následující postní období své-
ho života, abych nechal „promluvit“ jiné aspekty své víry.

Je nám darována tato „postní doba“.
Přeji každému z Vás, a modlím se za to, aby to byl požehnaný 

čas našeho života. 
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti 

JAK MŮŽEME PROŽÍVAT  
POSTNÍ DOBU

Popeleční středa připadá letos na 2. 3. 2022. Mše sv. v kostele 
Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 hodin (vždy 
s obřadem popelce – znamením kajícnosti).

Během postní doby se o nedělích budeme scházet i v 15:00 ho-
din k tzv. kající pobožnosti. Je to příležitost zamyslet se více nad 
svým životem, abychom s užitkem prožili svátost smíření.

Ve všední dny před večerní mší sv. v  pondělí, středu a  pátek 
v 18:00 hod. bude probíhat Pobožnost křížové cesty, kterou po-
vedou jako každoročně skupinky z  jednotlivých společenství ve 
farnosti. Pro děti je připravena postní soutěž.

SOCIÁLNĚ - DUCHOVNÍ  
ASPEKTY PRÁCE DOBROVOLNÍKA

Charitní středisko sv. Michaela Staré Město, Charita Uherské 
Hradiště a  Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství 
olomouckého pořádají od listopadu loňského roku kurz pro 
dobrovolníky, nazvaný „Sociálně - duchovní aspekty práce dob-
rovolníka.“ Jednou za měsíc se dobrovolníci i  zájemci z  široké 
veřejnosti setkávají ve farní místnosti pod kostelem Sv. Ducha, 
kde se seznamují s vybranými tématy z oblasti spirituality a pas-
torace nemocných. Zároveň se prostřednictvím názorných uká-
zek dozvídají, příp. si prakticky nacvičují, jak přistupovat k lidem 
duševně nemocným či mentálně handicapovaným a  jak s  nimi 
efektivně komunikovat. Nedílnou součástí je příprava na zátěžové 
situace a vlastní psychohygiena. 

Celá akce zatím vzbuzuje pozitivní ohlasy. Někteří účastníci 
např. vyjádřili lítost nad tím, že tyto informace nevěděli dříve. 
Hodně by jim to v  setkání s  blízkým s  Alzheimerovou nemocí 
pomohlo.

Děkujeme přednášejícím odborníkům a  také organizátorkám 
Lence Plevákové, pracovnici Charity v Uherském Hradišti, a Věře 
Řešetkové, diecézní koordinátorce dobrovolníků v duchovní péči 
ve zdravotnictví. 

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ NAD  
TÉMATEM „SENIOŘI“ 12. 3. 2022
Aktuálně se připravuje setkání, které je součástí kurzu Soci-

álně-duchovní aspekty práce dobrovolníka, na téma „senioři.“ 
Přednášející se zde budou zabývat lidskou důstojností, komuni-
kací se seniory s úctou a respektem, službám pro seniory apod. 
Jste srdečně zváni, nejen dobrovolníci, i další zájemci o toto téma, 
které se dotýká a týká každého z nás. 

Setkání proběhne opět v místnosti pod kostelem Sv. Ducha se 
začátkem v 8.30 hod. a zakončením v 15 hod.

ZVEME DĚTI NA LETNÍ TÁBORY 
Letošní farní tábor pro mladší děti (1.-5. třída ZŠ) proběhne 

ve dnech 10.-16. července 2022 na faře ve Velkém Újezdě u Olo-
mouce. Cena: 2 600 Kč (2 300 Kč pro členy spolku Sarkander). Za 
přípravný tým se na vaše děti těší Vojtěch Giesl, email: gieslvoj@
gmail.com.

Pro starší děti (5. - 9. třída ZŠ) se uskuteční tábor ve dnech 28. 
července – 7. srpna 2022 ve Skavsku. Cena: 3 800 Kč (3 500 pro 
členy spolku Sarkander). Vedení táboru se opět ujal Jiří Nosek, 
email: j.v.nosek@seznam.cz

Přihlášky na oba tábory si můžete stáhnout a  vytisknout ze 
stránek farnosti. Na výše uvedené kontaktní emaily je prosím za-
šlete do konce dubna, příp. můžete odevzdat na faře či v sakristii 
kostela Sv. Ducha.
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FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Lucernárium s dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
Foto: František Ingr. Člověk a víra
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UPOZORNĚNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

JOSEFOVSKÁ OBCHŮZKA PO TŘECH LETECH

Policie České republiky přijímá stále více oznámení o internetových podvodech, chtěla by proto touto 
cestou upozornit občany na základní zásady: 
• nezasílat a nesdělovat své údaje z platebních karet a občanských průkazů, přes internetovou a telefonní 

komunikaci, 

• nepřihlašovat se na internetové stránky a neotevírat internetové odkazy, které Vám nejsou dobře zná-
mé, 

• nezasílat peníze a kódy z SMS zpráv svým známým, kteří přes sociální sítě prosí o pomoc, aniž byste si 
tyto skutečnosti u známých ověřili, 

• neposílat potencionálním partnerům, se kterým se znáte pouze přes internet, které nikdy fyzicky nevi-
díte, předem peníze, 

• nezlákat se na výhodné investice, bez zkušeností, např. do kryptoměn, 

• neobchodovat přes internet unáhleně, bez předchozích zkušeností s prodejcem od ostatních kupují-
cích, zejména s  lidmi, kteří vystupují pod zahraničními bankovními účty, zahraničními telefonními 
čísly a s lidmi, kteří mají emailovou adresu mimo české poskytovatele.

Po třech letech opět naváže Staroměstská 
kapela na zdejší tradici, kdy obchází 

své kamarády a známé v den jejich svátku. 
Po nucené covidové pauze můžete slyšet 

kapelu vinšovat pěknou písničkou v 

pátek 18. 3. 2022. 

Obzvláště na letošní obchůzku 
se těší Staroměstská kapela

s kapelníkem Petrem Luběnou!

Dne 1. a 3. dubna 2022 se v uherskohradišťském Klubu kultury 
představí Soubor písní a tanců Dolina se svým novým pořadem 
s názvem „Není lepší jako dobrá žena“. Přípravy vystoupení, kte-
ré mělo být původně věnováno 65. výročí, výrazně poznamena-
la pandemie koronaviru. Vládní opatření, kvůli nimž nemohl 
soubor velkou část uplynulého roku ani trénovat, zapříčinily 
odkládání či přímo rušení většiny plánovaných akcí v čele právě  
s premiérou. Dolina tak s premiérovým pořadem nevystoupí jako 
tradičně po pěti letech, nýbrž o rok později. Naštěstí již vše na-

DOLINA VYSTOUPÍ S PREMIÉROVÝM POŘADEM 
K 66. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUBORU

svědčuje tomu, že tentokrát se akci konečně podaří uskutečnit.  
A všichni v souboru se těší, až budou moci předvést výsledky své 
práce místnímu publiku. Pořad, jehož autorem je vedoucí taneč-
ní složky Jitka Feldvabelová, je složen kompletně z nových cho-
reografií z různých regionů Moravy a Slovenska, z nichž některé 
zpracovává Dolina vůbec poprvé. Vstupenky bude možné zakou-
pit od 14. března 2022.

Text: Soubor písní a tanců 
Dolina Staré Město

Foto: Aleš Korvas
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Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

   
MMAATTEEŘSSKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA,,  RRAASSTTIISSLLAAVVOOVVAA  11880000,,  
SSTTAARRÉÉ  MMĚSSTTOO  ZZVVEE  RROODDIIČEE  SSPPOOLLEEČNNĚ    
SS  JJEEJJIICCHH  DDĚTTMMII  NNAA::  

   
 
  
V MĚSÍCI DUBNU   4.4. ve třídě Kuřátek  9.00-10.30 
          11.4. ve třídě Koťátek  9.00-10.30 
                               25.4. na zahradě MŠ  14.30-16.00. 

Přijďte se seznámit s novým prostředím, s novými kamarády a 
hračkami, s krásnou zahradou. Rádi odpovíme na všechny vaše 
otázky, předáme informace o tom, co potřebujete na 
ZZÁÁPPIISS  DDOO  MMŠŠ  RRAASSTTIISSLLAAVVOOVVAA,,    

který se koná v pondělí 22..55..22002222  oodd  77..3300  ddoo  1166..1155..    
Informace, žádost o přijetí na: www.msrstmesto.cz 
Dětem zajišťujeme kvalitní logopedickou prevenci, jezdíme na 
plavecký výcvik, cvičíme s dětmi v rámci projektu Se Sokolem do 
života, spolupracujeme se ZŠ a ZUŠ Staré Město. Pořádáme 
kulturní akce a tematické dny, pořádáme výlety. Nabízíme kroužky 
angličtiny ve spolupráci s SVČ Klubko, pro předškoláky kroužky 
zpívání, tančení a výtvarné tvoření. V MŠ pracují i asistenti 
pedagoga.  
A to hlavní: jsme školka kam chodí rádi děti i zaměstnanci!!!!! 
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www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

STŘÍPKY Z NAŠICH KREATIVNÍCH KROUŽKŮ

� krea�vce se tvoří o sto šest. Dě� se seznamují s nejrůznějšími 
tvořivými technikami jako je drátování, smaltování, fimo, 
korálkování a mnohé další.

Denisa (12 let) - baví mě vyrábět, nejvíce mě bavilo dělat 
korálkové prstýnky.

Kreavka

Proč sis vybrala tento kroužek a co tě na něm baví?

Matěj Fran�šek (� let) - já jsem chtěl objednat mamku do 
kroužku, ale nakonec jsem tu skončil sám. Mamince se líbí 
všechno, co vyrobím.

Laura (11 let) - doma mě baví tvořit a podle toho jsem vybrala 
tento kroužek. Nejvíc mě bavilo šít duchy.

Nikol (13 let) - líbí se mi tu a bavila mě práce s drátky

Markéta (10 let) - baví mě tu všechno, hlavně jak jsme šili duchy, 
vyráběli netopýry a také mýdla.

Verča (7 let) - mě také bavilo ši� a taky drátkování

Dorka  (8 let) - baví mě to tam, přála bych si, aby to bylo i třikrát týdně :-).

Ema (10 let) -  protože mě to baví, mám tam kamarádky a dělám tam výrobky, které se mi hodí.
Proč chodíš do zašívárny?

Možná si chvíli budete lámat hlavu, co se v takovém kroužku může dít. Ale nebojte se, děvčata rozhodně 
nezahálejí. Je to kroužek ručních prací, kde se dě� seznamují s te��lními materiály, postupy, základy ručního 
ši�, vyšívání, háčkování, ... Tento kroužek probíhá přímo na I. stupni ZŠ Staré Město.

Kája (7 let) -  mám tam spoustu kamarádů a taky výrobky se mi líbí.

Zašívárna

Co se  líbí na zašívárně?

www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

Keramika
Kroužek keramiky patří mezi naše stálice a je u dě� velmi o�lí�ený. Kroužek máme pro různé věkové skupiny, 
od předškoláků až po dospělé.

Ema (10let) - mně se moc líbí, že máme někdy volnou tvorbu, a že si můžeme dělat co chceme. Já jsem 
si vyrobila papouška. 

Nela  (9 let) - chodím sem, protože mě to baví a chtěla jsem se to naučit.

Proč sis vybrala kroužek keramiky a co se  na něm líbí?

Bětka (9 let) - protože si můžu něco tvarovat, mlá�t hlínou a nikdo mně nenadává :-).

Anička  (9 let) - keramika je super, protože pak si můžu doma udělat výstavku.

Laura (13 let) - do keramiky chodím, protože me to baví!

Laura (11 let) - protože je tu skvělá atmosféra a baví mě tvořit.

Lucie (7 let) - byla jsem tu v létě na táboře a chtěla jsem zkusit chodit do nějakého kroužku.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• přijato oznámení operačního důstojníka PČR o hledání osoby – p. XY, Uherské Hradiště – schizofrenik (nebere žádné léky, 
může být agresivní), výška 175 cm, obézní, dlouhé šedé vlasy, rifle, světle-modrá bunda, podle matky má u sebe veškeré do-
klady a nějaké náhradní oblečení. Ráno kolem 6.00 hod. odešel z domova a zatím se nevrátil – spolu s hlídkou PČR provedli 
strážníci pátrání – večer se hledaná osoba vrátila sama domů.

• telefonické oznámení pí XY ze SM, že na silnici v ul. Za Radnicí leží muž a má s sebou nějakou dopravní značku. Po příjezdu 
byl na místě zjištěn mladík z Bílovic s adresou trvalého pobytu na obecním úřadu. Byl silně podnapilý, ten samý den byl 
již řešen už toho dne u muzea. Strážníci značku vrátili na místo, mladíka postavili na nohy, domluvili mu a nasměrovali do 
Bílovic.

• pí XY ze SM, Erbenova, oznámila rvačku nějakých mužů v horní části ulice. Na místě byl řidič odtahovky, 2 muži z poško-
zeného vozidla z dopravní nehody od radnice (SK), kteří sdělili toto: jejich kamarád, který zde má přítelkyni, chtěl po nich 
svézt na Slovensko a když na něj čekali, tak přiběhl s pytlem sušiny (pravděpodobně marihuany), hodil ho na korbu odta-
hovky a křičel ať rychle jedou, v ten okamžik jim odjezd zablokovalo vozidlo Ford Focus se 4 muži a tito napadli mladíka, 
který přinesl pytel. Začala rvačka, ze které mladík utekl směrem na Vyhlídku, pytel vzali do vozidla a odjeli pryč, na místo 
přivolána PČR, která si šetření převzala (jeden z útočníků je podobný na občana ze SM).

• telefonické oznámení z PČR žádost o pomoc při pátrání po dívce, která utekla z diagnostického ústavu a má sebevražedné 
sklony. V případě výskytu jsme byli požádáni volat PČR 158 – vysoká 170 cm, štíhlé postavy, dlouhé hnědé vlasy po ramena, 
mikina modré barvy, světle modré rifle, červený batoh. 

• na žádost PČR prověření stížnosti p. XY, Za Radnicí – údajně mu někdo na jeho pozemek uložil rozbité střešní tašky 
a ocelové zednické kozy. Na místě bylo zjištěno, že věci zde uložil jeho bratr. S tímto věc řešena, majetkové vztahy k domu 
a zahradě nejsou zcela jasné a údajně se s bratrem na umístění věcí domluvil. Za 15 min. opětovný výjezd k jeho domu, 
přivolal si PČR a záchranku, po jejich příjezdu odmítl otevřít, přes zahradu s pomocí jeho bratra otevřel a nechal se ošetřit. 
Po otevření odmítal komunikaci, ošetření, odmítl podepsat doklad od vyšetření, který mu byl přesto vydán (okamžitě ho 
hodil na zem) a dům opět uzamknul.

Text: MP Staré Město
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A DOMOV PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE

STARÉM MĚSTĚ

hledají dobrovolníka!

Máte chvilku času a rádi hrajeteMáte chvilku času a rádi hrajete
šachy, nebo jiné stolní hry?šachy, nebo jiné stolní hry?

Hledáme právě vás jakoHledáme právě vás jako
společníka pro smysluplnéspolečníka pro smysluplné

vyplnění volného času u jednoho zvyplnění volného času u jednoho z
klientů.klientů.

Mgr. Štěpánka Malinová, DiS.,
stepanka.malinova@maltezskapomoc.cz, 

732 662 573



Ve zdravém těle, zdravý duch. Raz, dva, tři do vody 
buch!

Plavecký výcvik tento školní rok začal v říjnu 2021 a děti 
jezdily do bazénu v Uh. Hradišti každou středu autobusem 
přímo od naší školky. 

Naši plaváčci si letos plavání opravdu užili, že se ani bát 
vody nestačili. Naučili se správně dýchat, splývat, potápět 
se, skákat do vody a někteří dokonce i plavat... Za což byli 
po zásluze odměněni mokrým vysvědčením.

Tak sportu zdar! Otužování a plavání zvláště! Už se tě-
šíme na léto, až si všechny své získané dovednosti někde 
u vody pěkně procvičíme.

Text a foto: Kolektiv KMŠ
Starté Město

Měsíc únor je neodmyslitelně spojen s karnevalem, na který se 
těšily i děti z naší Mateřské školy Rastislavova. Vzhledem k epide-
miologickým opatřením musel být karneval v každé třídě zvlášť. 
2. 2. 2022 do školky nepřišly žádné děti ani učitelky, místo nich se 
školka zaplnila spoustou pohádkových postaviček: princů, prince-
zen, draků, čarodějnic, pirátů…, zvířátek, superhrdinů a dokonce 
dorazil i jeden kosmonaut a paní doktorka, nemohly chybět samo-
zřejmě i berušky.

Hned po svačince začal ten pravý karnevalový rej masek. 
Všichni jsme se rozproudili v rytmu tance, který vzápětí vystřídalo 
kouzlení s nafukovacími balónky. A potom přišlo na řadu plnění 
různých úkolů, které všichni bravurně zvládli. Na závěr proběhla 
velkolepá promenáda masek s představováním.

Kromě sladkostí (děkujeme paní Kouřimové z CBA Potraviny) 
si všechny děti odnesly dobrou náladu. Byl to super karneval, který 
jsme si všichni užili.

Text a foto: MŠ Rastislavova

V naší Křesťanské mateřské škole probíhal v lednu výukový tý-
den o zvířátkách v zimě. Zazpívali jsme si písničky o zvířátkách, 
pojmenovali jsme si je podle obrázků, zahráli jsme si spoustu her, 
zasoutěžili jsme si, ale hlavně jsme přemýšleli, jak bychom mohli 
zvířátkům v zimě pomoct, aby netrpěla hlady.

Proto jsme ptáčkům do budky na školní zahradě sypali zrníčka 
a pak jsme se chodili dívat, jestli je už všechny sezobali. A hostinu 
ze zeleniny a ovoce jsme připravili i  zvířátkům, které se potulují 
u  nedaleké řeky Moravy. Naskládali jsme jim tam toho opravdu 
hodně. Děti měly velkou radost, že aspoň trošku usnadnily zvířát-
kům život a pomohly jim přežít zimu.

Text a foto: Kolektiv KMŠ
Starté Město

PLAVÁČCI Z KMŠ

HOSTINA PRO ZVÍŘÁTKA

KARNEVAL VE ŠKOLCE U BERUŠEK

MŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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úlohy byly obtížné – můžete se přesvědčit.
Všem děkujeme za reprezentaci, držíme pěsti v krajském kole 

i při přijímacích zkouškách.

ŠKOLNÍ KOLO 
DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2022

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiá-
dy pro žáky 9. ročníku. Tematické zaměření tohoto ročníku bylo 
„Šlechta v proměnách času“.

Žáci pracovali zcela samostatně bez použití učebnic či interne-
tu. Přestože velká část otázek, která se v olympiádě vyskytla, byla 
z 8. ročníku, kdy probíhala distanční výuka, žáci se toho zhostili 
na výbornou.

Vítězem školního kola se stal Adam Dostalík z 9. D, na krásném 
2. místě se umístila Kamila Holčíková z 9. D a na 3. místě Vojtěch 
Večerka taktéž z 9. D.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast.

ŠKOLNÍ KOLA 
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 2022

V půli ledna proběhla na naší škole základní školní kola Bio-
logické olympiády ročníku 2021/2022. Letošní téma mělo název 
„Jak přečkat zimu …“. V obou kategoriích (D … 6. a 7. ročník, C 
… 8. a 9. ročník) se celkem zúčastnilo 41 žáků naší školy.

Biologická olympiáda se skládá z teoretického testu, praktické-
ho laboratorního úkolu, poznávání rostlin a poznávání živočichů. 
Nejlépe si v obou kategoriích vedli mírní favorité. Starší katego-
rii vyhrál Vítek Zapletal ze třídy 9. B a mladší kategorii vyhrála 
Klárka Hrudňáková ze 6. D. Ti se společně se žáky, kteří celkově 
obsadili druhá místa v obou kategoriích (Ondřej Novák a Radim 
Adamík), zúčastní okresních kol. Držme jim palce na této nároč-
ně procházce přírodou …

SPĚCHEJ POMALU!
Opět jsme jely převzít cenu „zvláštní ocenění“ za sepsaný pří-

běh do literární soutěže Spěchej pomalu! Tentokrát svým fantasy 
příběhem oslnila Sabča Petrů z 9. D.

Gratulujeme a  děkujeme nejen jí, ale všem zúčastněným  
z 9. ročníku, že se opět s literární vervou, trpělivostí a odhodlá-
ním pustili do tvoření svých vlastních a velmi zajímavých příbě-
hů.

A jak své ocenění vidí Sabča?… můžete se dočíst na stránkách 
naší školy.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Školní kolo recitační soutěže proběhlo v pondělí 31. ledna 2022. 

Celkem se zúčastnilo 26 žáků a žaček, kteří postoupili z třídních 
kol. Zazněla poezie i próza od českých i světových autorů. Porota, 
složená z češtinářek naší školy, musela vybrat ty nejlepší, kteří po-
stoupí dál do okrskového kola konaného v únoru 2022.

Kategorie 6.–7. třída: 1. místo: ANNA FERDOVÁ (6. D), 2. 
místo: ELIŠKA JAROTKOVÁ (7. D) a 3. místo: TEREZA VAŇ-
KOVÁ (6. E).

Kategorie 8.–9. třída: 1. místo: MAREK FIKES (8. D), 2. místo: 
SABINA PETRŮ (9. D) a 3. místo: TEREZA ZUNTOVÁ (9. A).

Všem, kteří sebrali odvahu a přišli zarecitovat, velmi děkujeme 
za příjemné odpoledne s literaturou, vítězům srdečně blahopřeje-
me a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších postupových kolech.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
V JAZYCE ČESKÉM

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v jazyce českém pro 
žáky 8. a 9. ročníku, kterého se zúčastnilo 12 žáků. Olympiáda se 
skládala ze dvou částí – gramatika a sloh. Nejvíce bodů za gra-
matiku a krásné vypravování, popis či úvahu získali žáci z IX.D 
s touto úspěšností:

3. místo: Kamila Holčíková – 2. místo: Jakub Vávra – 1. místo: 
Vojtěch Večerka.

Do okresního kola, které proběhne koncem března, postupují 
první dvě místa. Postupujícím gratulujeme a všem zúčastněným 
děkujeme za čas, snahu a  píli, kterou češtinářskému odpoledni 
věnovali. Klukům přejeme úspěšnost i v okresním kole.

EXCELENTNÍ ŘEŠITELÉ 
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 26. ledna proběhlo na ZŠ Staré Město okresní kolo 
Matematické olympiády v  kategoriích Z5 a  Z9. Naši řešitelé se 
určitě neztratili, jejich výsledky byly excelentní. Naprosto bez-
chybným originálním řešením získal Jakub Vávra v kategorii Z9 
plný počet bodů – vyřešil všechny čtyři úlohy a stanul na příčce 
nejvyšší. Lukáš Malý obsadil 3. místo, bramborová medaile zby-
la na Matěje Straku. Úspěšným řešitelem byl i Rosťa Procházka. 
Všichni kluci, kteří soutěžili, navštěvují třídu s rozšířenou výukou 
matematiky a informatiky a jsou skvělí. Především geometrické 
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U S N E S E N Í
z 71. schůze Rady města Staré Město, konané dne 31.01.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

• zápis z 70. schůze rady města.
• program 71. schůze rady města.

1.1 pronájem bytu a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytu č. 15 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 
na dobu určitou – od 04.02.2022 do 31.12.2022 
a nájemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc.

1.2 pronájem bytové jednotky a následné uzavře-
ní nájemní smlouvy na pronájem bytové jednot-
ky č. 203 v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům ***, na dobu určitou – 
od 04.02.2022 do 31.12.2022 a nájemné ve výši 18 
Kč/m2/měsíc.

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy na zřízení 
věcného břemene ve prospěch města Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hra-
diště, IČO 00291471, na právo umístění metro-
politní sítě a světelného signalizačního zařízení 
na pozemcích p. č. 4502/2, p. č. 4502/51 a p. č. 
4502/56, v lokalitě ulice Moravní nábřeží ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve 
vlastnictví města Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČO 00567884, v rámci investič-
ní akce „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní 
nábř. – Rybárny“ 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady ve výši 10.000 Kč včetně 
příslušné sazby DPH po uzavření smlouvy o věc-
ném břemenu, před podáním návrhu na vklad 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 

1.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy na zřízení 
věcného břemene pro oprávněného společnost 
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 
Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti po-
vinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Továr-
ní, UNIPETROL“ strpět umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabelové vede-
ní NN, (délka 38 m), na pozemku p. č. 4516/8, 
4516/15, 4516/17, 4516/18 a 4516/72 v lokalitě 
ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.9 uzavření dodatku č. 1/2022 ke Smlouvě 
o svozu a likvidaci komunálního a biologicky 
rozložitelného odpadu na území města Staré 
Město uzavřené se společností Odpady-Třídě-
ní-Recyklace a.s., předmětem dodatku je změna 

cen za svoz a likvidaci komunálního a biologicky 
rozložitelného odpadu.

1.10 uzavření dodatku č. 1/2022 ke Smlouvě 
o svozu a likvidaci tříděného odpadu a zavedení 
čárových kódů na území města Staré Město uza-
vřené se společností Odpady-Třídění-Recyklace 
a.s., předmětem dodatku je změna cen za svoz 
a likvidaci tříděného odpadu.

1.11 přílohu č. 1/4 ke Smlouvě o odběru obalo-
vých a dalších druhů odpadů a poskytování slu-
žeb uzavřené se společností Sběrné suroviny UH, 
s.r.o., předmětem přílohy je změna cen odpadů 
a služeb sběrného dvora provozovaného pro ob-
čany Starého Města společností Sběrné suroviny 
UH, s.r.o.

1.12 projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení a pro provádění stavby „Vestavba osobního 
výtahu v bytovém domě - DPS č.p. 1707“. 
2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Úpravy prostranství 
před smuteční síní na hřbitově ve Starém Městě 
– I. etapa.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Veřejné osvětlení Huš-
těnovská, Staré Město.

2.3 zadávací podmínky k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce zadávané v otevřeném 
řízení na akci Místní komunikace Nová čtvrť 
a Finská čtvrť. 

2.4 dle § 102, článek 2m) přílohu č. 1 Organi-
začního řádu Městského úřadu Starého Město 
(Vnitřní směrnice č. S 01/2019) Počet zaměst-
nanců města Staré Město zařazených do měst-
ského úřadu a organizačních složek a ostatních 
zařízení města podle organizačních jednotek od 
01.02.2022.
 
2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě – od-
stranění stavby s dodavatelem MORKUS Morava 
s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 751 25 Lazníky, IČ: 
27848485 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze 
zadávací dokumentace.

3.1 finanční dary přísedícím u Okresního soudu 
v Uherském Hradišti za rok 2021 dle zápisu.

5.2 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu odpisového plánu majetku na 
rok 2021 příspěvkové organizaci Technické služ-
by Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ: 09487930, z důvodu zařazení nového dlouho-
dobého majetku.

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu odpisového plánu majetku na 
rok 2022 příspěvkové organizaci Technické služ-
by Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ: 09487930, v souvislosti se zařazením nového 
dlouhodobého majetku před koncem účetního 
období r. 2021.

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.3 schválit převod majetku – prodej pozemku p. 
č. 6066/1 vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 
6066/7 vodní plocha o výměře 167 m2, vše v lo-
kalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray Servi-
ce, a. s., Huštěnovská 2022, Staré Město, IČO 
27756203, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem parkování.

1.5 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6010/42 orná půda o výměře cca 260 m2 
v lokalitě ulice Zlechovská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Optimal 
Ventures s.r.o., Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 
Praha 2, IČO 09603883, za cenu 800 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem dopravního napo-
jení v rámci stavby „Provozovna firmy PP Dřevo 
spol. s r.o.“

1.6 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2413/7 zahrada o výměře 631 m2 
a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 
180 m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti TC 
Staré Město, z.s., Salašská 2182, Staré Město, IČO 
22723153, za cenu 900 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem rozšíření areálu.

3.3 schválit Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití 
prostředků Sociálního fondu (statut fondu) dle 
zápisu.

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 1/2022:
• zvýšení příjmů ze 164 222 tis. Kč na 165 513 

tis. Kč
• zvýšení výdajů ze 194 157 tis. Kč na 196 981 

tis. Kč
• změnu financování z 29.935 tis. Kč na 31 

468 tis. Kč
• 

III. zrušila

1.6 své doporučení zastupitelstvu města z 66. 
schůze rady města ze dne 30.11.2021 ¬¬¬– schvá-
lení převodu majetku – prodeje části pozemku 
p. č. 2413/7 zahrada o výměře 631 m2 a části 
pozemku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 180 
m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti TC 
Staré Město, z.s., Salašská 2182, Staré Město, IČO 

U S N E S E N Í
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22723153, za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem rozšíření areálu.

IV. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Úpravy 
prostranství před smuteční síní na hřbitově ve 
Starém Městě – I. etapa tyto dodavatele: EKO-
-UH, s.r.o.,Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, 
IČ: 49447653, JASS-UNI, s.r.o., Jalubí č.p. 288, 
687 05 Jalubí, IČ: 60743638, STAVAKTIV s.r.o., 
Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ: 26302497, 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 
Praha 5, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA, OB-
LAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 
60838744, SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 
č.p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141.

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Veřejné 
osvětlení Huštěnovská, Staré Město tyto dodava-
tele: M Plus elektro s.r.o., Boršice 759 , 687 09 Bor-
šice, IČ: 28330081, MOEL, s.r.o., Šumice 511, 687 
31 Šumice, IČ: 46343130, TRADIX REALIZACE 
s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 
29188253. 

V. rozhodla 

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě 
– odstranění stavby - veřejná zakázka na stavební 
práce zadávaná v otevřeném podlimitním říze-
ní. Vybraný MORKUS Morava s.r.o., se sídlem 
Lazníky 163, 751 25 Lazníky, IČ: 27848485 s na-
bídkovou cenou 6 502 989,09 Kč bez DPH, 7 868 
616,80 Kč vč. DPH.
VI. souhlasí

3.2 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2022 
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

VII. vzala na vědomí

1.4 žádosti:
manželů ***
Regata Sport, z.s., Strančice, Pod Horkou 403, 
IČO 11962780 
KORCOM s.r.o., Praha 4, Nusle, Na Zámecké 
1518/9, IČO 24239402 na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 6044/18 orná půda o výměře 
4.958 m2 a p.č. 6044/463 orná půda o výměře 95 
m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společ-
né územní a stavební řízení dle § 94j stavebního 
zákona na novostavbu rodinného domu včetně 
napojení na místní komunikaci a připojení na in-
ženýrské sítě na parc. č. 4729/33, ul. Na Vyhlídce, 
Staré Město. 

6.1 zprávu o kontrole plnění usnesení Rady měs-
ta Staré Město za II. pololetí 2021.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.4 vyzvat žadatele o převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6044/18 orná půda o výměře 4.958 
m2 a p. č. 6044/463 orná půda o výměře 95 m2, 
vše v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, k předložení studie zámě-
ru na využití daného území.

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Josef Bazala, v. r.
starosta  místostarosta

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

��. �. ����   
od ��.�� h

Výstava potrvá do ��. �. ����. Věcné ceny budou vítězům předány na vernisáži.

SVČ Klubko Staré Město a Městská knihovna Staré Město si vás dovolují pozvat na

Místo konání:
Městská knihovna Staré Město

Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město

„MŮJ KNIŽNÍ HRDINA”

www.klubkosm.cz
www.knihovnasm.uh.cz



Dne 7. března 2022 uplyne jeden smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš manžel,  
tatínek a dědeček pan Jaroslav Křivák.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 28. února 2022 by se dožil 85 let mo-
tocyklový závodník ze Starého Města pan 
Milan Šobáň. S láskou vzpomínají manželka 
Marie, dcera Ivana a syn Milan s rodinami.

Kdo v srdcích žil, neumírá…
Dne 16. března uplynulo 20 let od chvíle, kdy 
nás opustila naše milovaná maminka, ba-
bička a prababička paní Hermína Otépková.  
S láskou vzpomínají synové s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 19. března 2022 by se dožila 100 let naše 
maminka, babička a prababička paní Marie 
Říhová ze Starého Města.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 3. února 2022 uplynulo 30 let od doby, kdy nás navždy 
opustil pan Matouš Valouch. S láskou a úctou vzpomínají syn 
a dcery s rodinami.

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 11. března 2022. 
Další noviny vyjdou 

25. března 2022.

✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Čas plyne. Vzpomínky zůstávají. 
Dne 21. února 2022 uplynulo 11 let od úmrtí 
našeho milovaného tatínka a dědečka pana 
Bohuslava Bilavčíka ze Starého Města.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám 
moc schází...
Dne 22. března 2022 uplynou 4 roky od úmr-
tí mého manžela pana Josefa Filípka ze Sta-
rého Města.
S láskou vzpomíná manželka Ludmila s ro-
dinou.

Dne 26. února 2022 uplynul jeden rok od 
úmrtí pana Jana Hejdy.
Stále vzpomíná a za vzpomínku děkuje rodi-
na Hejdova.

Dne 16. února 2022 by se dožil 80 let náš dra-
hý manžel, tatínek a dědeček pan Jiří Hor-
sák. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera  
s rodinami

Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají, nikde 
Tě nenajdou, jen slzy padají.
Vydal ses na cestu, kterou jde každý sám, jen 
dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
5. března 2022 vzpomeneme první smutné 
výročí, co odešel pan Milouš Kocar.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Mar-
ta s rodinou. 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ����

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Přihlaste se on-line přes www.klubkosm.cz do 2 ��. �. ���

Tábor proběhne při minimálním počtu 10 přihlášených a zaplacených účastníků.

Místo je Přihláška je závazná po  a zároveň rezervováno 5 dní. dodání podepsané přihlášky na SVČ Klubko 
úhradě nevratné zálohy 500 Kč. Při nedodržení podmínek pro přihlášení bude rezervace zrušena!!! 

Storno podmínky a další informace naleznete na výše uvedeném webu. 

Tábor plný pohody│Zaměření: všeobecný

11. - 15. 7. 2022 |   Místo konání: CEV Žabka St. Město

Pojďte si s námi užít tábor plný her, tvoření a hlavně POHODY!

Cena: 1 300 Kč     Hlavní vedoucí: V. Zvardoňová

Souboj s časem│Zaměření: florbalový/tvořivý

S�hneš to? Nebo už � došel čas? Odpověď se dozvíš na našem táboře.
Vyberte si zaměření florbal nebo tvoření a poznačte v přihlášce do poznámky! 

1. - 5. 8. 2022 |  Místo konání: CEV Žabka St. Město

 Cena: 1 000*│1300 Kč     Hlavní vedoucí: J. Navrálová

Výtvarný kufřík│Zaměření: výtvarný 

Co vše skrývá výtvarný kufřík? Tábor pro výtvarníky a tvořivé dě�.

11. - 15. 7. 2022 | Místo konání: SVČ Klubko St. Město

Cena: 1 200*│1 500 Kč     Hlavní vedoucí:  A. Lukášová

Stroj času│Zaměření: všeobecný

Za pomoci stroje času se můžeš pohybovat v čase a prostoru.

8. - 12. 8. 2022 | Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město

Cena: 1 000*│1 300 Kč     Hlavní vedoucí:  K. Bereznajová

Pro dě� od � - �� let!!!
Užij si s námi týden plný tance a zábavy a staň se součás� skvělé party. 

Summer dance│Zaměření: taneční 

Cena: 1 000*│1 300 Kč     Hlavní vedoucí:  T. Trávníčková

18. - 22. 7. 2022|  Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město

Pro dě� 5 - � let. V době tábora musí mít dítě 5 let, mladší nebudou přijaty!!!

Předškolák│Zaměření: všeobecný

Tábor plný her, tvoření a bádání pro malé zvídálky. 

8. - 12. 8. 2022| Místo konání: SVČ Klubko St. Město

 Cena: 1 000 Kč*|1 300 Kč     Hlavní vedoucí: M. Všetulová

Cena: 1 000*│1 300 Kč     Hlavní vedoucí: P. Ondrová

Cesta kolem světa za 5 dní│Zaměření: všeobecný

18. - 22. 7. 2022|  Místo konání: SVČ Klubko St. Město

 Vydej se s námi na cestu. Každý den se ponese ve znamení jednoho kon�nentu. Čeká tě 
týden plný her, zábavy a taky spousta nových kamarádů. Pro dě� od �� - �� let!!!

8. - 12. 8. 2022|   Místo konání: CEV Žabka St. Město 

Cena: 1 600 Kč  Hlavní vedoucí: K. Kupsová

Ano, ŠÉFE│Zaměření: kuchařský

Vaření podle barev - každý den se necháme inspirovat jednou barvou 
a v té si uvaříme chutný oběd.

Příroda kolem nás│Zaměření: přírodovědný

Rozlouskni tajemství přírody kolem sebe a staň se na chvíli její součás�.

18. - 22. 7. 2022|  Místo konání: CEV Žabka St. Město

 Cena: 1 300 Kč     Hlavní vedoucí: K. Rudžiková

Máme rádi zvířata│Zaměření: všeobecný

15. - 19. 8. 2022|   Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město

Máš rád zvířátka? Přijď do naší zvířecí party a užij si zábavu se zvířecími mazlíčky.

 Cena: 1 000* 1 300 Kč      T. Trávníčková │ Hlavní vedoucí:

Za pirátským pokladem│Zaměření: všeobecný

Vydejte se s námi do Karibiku po stopách známeho piráta Jacka Rackhama 
a jím ukrytého pokladu.

25. - 29. 7. 2022|  Místo konání: SVČ Klubko St. Město

Cena: 1 000*│1 300 Kč     Hlavní vedoucí:  K. Bereznajová

policistou nebo hasičem.

Modrý maják│Zaměření: záchranářský

15. - 19. 8. 2022|  Místo konání: CEV Žabka St. Město

Cena: 1600 Kč     Hlavní vedoucí: K. Rudžiková

Pro všechny, kdo se alespoň na chvíli chtějí stát záchranářem, 

Cena: 1 000*│1 300 Kč     Hlavní vedoucí:  M. Hrubošová

Tento příběh začíná pádem hvězdy za zeď, která je bránou do magické říše. 
Prozkoumej s námi tuto tajemnou zem a pomoz nám zachránit hvězdu před 

čarodějnicemi a ukrutnými královskými syny.

25. - 29. 7. 2022|  Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město

Hvězdný prach│Zaměření: všeobecný

Na táboře si zábavně procvičíš základy anglič�ny prostřednictvím her a dalších 
ak�vit. Cestou za poznáním tě budou provázet hrdinové ze světa Walta Disneyho.

22. - 26. 8. 2022|   Místo konání: CEV Žabka St. Město

Pro dě� od � - �� let.

Cena: 1 400 Kč     Hlavní vedoucí: V. Zvardoňová

Anglična s Disney hrdiny│Zaměření: jazykový

Pojďme si vyzkoušet práci kuchaře a připravit si chutné svačinky.
Pro dě� 5 - � let. V době tábora musí mít dítě 5 let, mladší nebudou přijaty!!!

 Cena: 1 400 Kč     Hlavní vedoucí: K. Kupsová

Malý kuchaříček│Zaměření: kuchařský

25. - 29. 7. 2022| Místo konání: CEV Žabka St. Město
S popisem dotovaný a nižší cenou.

(pokud není u tábora uvedeno jinak)

!!! Na tábor přijímáme dě po absolvování 1. třídy ZŠ!!!

 

V ceně táborů je 2x svačina, oběd, pitný režim, materiál, pedagogický dozor, ...

Cena označená hvězdičkou (*) je cena DOTOVANÁ. 
Bližší informace o dotované ceně naleznete na našem webu. Pokud chcete dotaci 

využít a splňujete podmínky, v on-line přihlášení vyberte tábor 


