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Nové světelné křižovatky se dočká přechod pro chodce u auto-
busové zastávky Lidový dům. Tento přechod pro chodce je kritizo-
ván pracovníky BESIPu jako jeden z nejnebezpečnějších nejen ve 
Starém Městě ale i v celém Zlínském kraji. 

Jedná se totiž o přechod pro chodce, kde nastupují a vystupují 
děti, které jedou do školy z okolních obcí, takže je hlavní silniční 
tah, který má dva pruhy v každém směru, denně přecházen více 
než tisícovkou chodců. V okamžiku, kdy jedou dvě vozidla v jed-
nom směru, každé v jiném jízdním pruhu a jedno z nich před pře-
chodem pro chodce zastaví, chodec často vejde na přechod, aniž by 
viděl, zda i další automobil zastavil, nebo nikoliv. Řidič dalšího vo-
zidla zpravidla nemá šanci případnému střetu zabránit. Právě fakt, 
že tento přechod pro chodce využívají zejména děti, dohnal před-
stavitele města k řešení a vybudování světelné křižovatky. „Je nám 
jasné, že se tento krok nesetká úplně s pochopením řidičů, protože 
tak budou na úseku tří set metrů tři světelná signalizační zařízení, 
která budou ovšem řízena spolu. Jsme přesvědčeni, že bezpečnost 
našich dětí a chodců celkově by měla být prioritou,“ uvedl starosta 
Starého Města Kamil Psotka.

Souběžně se světelnou signalizací bude realizována také rekon-
strukce autobusové zastávky, která stojí ve směru do Uherského 
Hradiště. Kromě výměny zastávky dojde také k úpravě zeleně ko-
lem ní a celkové revitalizaci okolí.

Realizace by měla začít během letních měsíců a hotová by měla 
být do začátku školního roku. Celkové náklady jsou předběžně vy-
čísleny na 1,5 milionu korun.

Text a foto: Aleš Korvas

VE STARÉM MĚSTĚ BUDE 
NOVÁ SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA
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Stavba dálnice D55 v okolí Starého Města začíná dostávat fi-
nální obrysy a pokračující práce na úseku Staré Město – Babice, 
ale i Staré Město – Moravský Písek jsou viditelné již nyní. Po zim-
ních měsících se naplno spustily veškeré stavební práce a desítky 
nákladních automobilů denně převážejí stovky kubíků zeminy. 

Denně se na 8,8 km dlouhé stavbě pohybují desítky kusů 
techniky, dělníků i techniků. „Pokračujeme v sypání násypů v úse-
ku od Starého Města směrem do Nedakonic a v úseku od Nedakonic 
směrem k Moravskému Písku provádíme sanační práce. Chystáme 
přípravné práce pro zakládání mostů, tedy šablony pro piloty, a při-
pravujeme výstavbu propustků. Zahájili jsme také výstavbu kana-
lizace,“  říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný  s  tím, 
že se všechny práce provádějí v závislosti na klimatických pod-
mínkách. Ředitelství silnic a  dálnic souběžně zajišťuje přeložky 
elektrických kabelů, specialisté společnosti Skanska pak přeložky 
optických dálkových kabelů. V okolí Polešovic nadále probíhá ar-
cheologický průzkum druhé poloviny hlavní trasy budoucí dál-
nice. 

Práce jsou v plném proudu také v obráceném směru, tedy na 
úseku směřujícím na Babice. Tam stavební dělníci pokračují se 
zemními pracemi nutnými pro přeložky sítí a souběžně s tím také 
připravují povrch pod samotným tělesem budoucí dálnice.

Text a foto: Aleš Korvas 

D55 ZAČÍNÁ DOSTÁVAT REÁLNÉ OBRYSY

www.facebook.com/svcklubko
www.instagram.com/klubko_sm

www.klubkosm.cz

��. �. ����|8-15 h

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
S LASER GAME

S sebou: sportovní oblečení (nejlépe tmavé), 
čistá sportovní obuv (bílá podrážka)

pi� a svačina (celodenní)

Cena: 300 Kč

Na akci je třeba se přihlásit předem do 10.4. 2022 a zapla�t 
nejpozději do 11. 4. 2022. PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE ON-LINE!!!

Sraz a ukončení akce na CEV Žabka Staré Město (ulice Krátká).
Zařádíme si v ,laser aréně v Uherském Hradiš�

ale čeká nás i spousta her, soutěží a zábavy.
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Pomoc válkou zmítané Ukrajině na-
bídlo i  město Staré Město. To zorganizo-
valo veřejnou sbírku materiální pomoci, 
kterou mohou spoluobčané přinášet do 
společenského sálu pod kostelem Svatého 
Ducha ve Starém Městě, odtud je pravidel-
ně distribuována do centra ve Zlíně. Lidé 
tam přinášeli nejen potraviny a hygienické 
potřeby, ale také léky, spacáky, karimatky 
nebo např. deky.

To ale není jediná forma pomoci, kte-
rou se vedení Starého Města rozhodlo 
poskytnout. „Na hranicích se kumuluje  
každý den více a více lidí, kteří před válkou 
prchají. Jedná se v  drtivé většině o  matky 
s dětmi a starší lidi. Město má k dispozici 
tři volné jednotky v domovech s pečovatel-
skou službou, které má ve své správě. Větši-
nou se jedná o pokoje pro dvě až tři osoby. 
Jednotky jsou vybaveny postelemi, lednicí 
a vybavením kuchyně. Tyto volné prostory jsme nabídli k ubyto-
vání těm, kteří utíkají před válkou,“ řekl starosta Starého Města 
Kamil Psotka. S přípravou ubytovacích prostor, ale i s přepravou 
materiální sbírky pomáhali členové Sboru dobrovolných hasičů 
ve Starém Městě. Pomocnou ruku podali také při přepravě osob 
pocházejících z Ukrajiny. V současné době je podle dostupných 
údajů ve Starém Městě ubytována zhruba padesátka ukrajinských 
běženců, z nichž drtivou většinu tvoří ženy mezi osmnácti a še-
desáti lety a děti.

Podle slov starosty se již do jednoho bytu na DPS Bratří 
Mrštíků měla ubytovat matka s dcerou, protože se ale rozhodli 
uprchnout před boji také její sestra a  rodiče, našli jsme pro ně 
ubytování u  Staroměšťanů, kteří k  tomuto účelu nabídli volné 
prostory. Volné kapacity nabízejí také ubytovací zařízení, které 
ve Starém Městě jsou. „Tímto bych chtěl veřejně poděkovat všem 
provozovatelům ubytoven, penzionů a hotelů, kteří své prostory 
nabídli v rámci pomoci, ale také všem lidem, kterým není osud 
utečenců lhostejný. Velmi si toho vážíme,“ dodal Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO POMÁHÁ UKRAJINĚ
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Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné 
dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Inte-
grované dopravy Zlínského kraje (IDZK). „S účinností od 1. dubna 
budou děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let 
mít nárok na slevu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 % z jízdného 
zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P,“ 
uvádí Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje (KOVED), a pokračuje: „Nárok na slevu 
musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65 let plat-
ným osobním dokladem s  fotografií, studenti ve věku 18–26 let 
studentským průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále pře-
pravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu 
ZTP/P.“ Na linkách IDZK platí v současné době kilometrický tarif. 
Cestující platí 1,20 Kč za kilometr jízdy + 9,- Kč nástupní sazbu. 
K platbě je možné využívat hotovost, platební karty, mobilní tele-
fon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný 
přestup mezi spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pou-
ze v prvním spoji). Slevy se počítají z plného jízdného a zaokrouh-
lují se vždy na celé koruny dolů. „Výše slev je nastavená státem, my 
na ni vliv nemáme,“ konstatuje Martin Štětkář. Zlínský kraj ovšem 

I v letošním roce pokračuje rekonstrukce chodníků na hřbitově 
ve Starém Městě. Po opravách hlavních částí z  uplynulých let se 
dočká nového povrchu také hlavní prostor před smuteční síní, je-
hož povrch je již nevyhovující. Celý prostor bude nahrazen novou 
zámkovou dlažbou, která bude navazovat na již rekonstruované 
chodníky. Opravy by měly začít ještě v březnu a dokončeny by měly 
být do konce května.

Text a foto: Aleš Korvas

Ve dnech 14. a  15. března se 
v  Uherském Hradišti konalo okresní 
kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové 
nástroje. Svá želízka v ohni měla i sta-
roměstská pobočka, která vyslala do 
soutěžního pole hned pět žáků ze třídy 
Martina Baláže. A  výsledek? 1. místo 
s postupem do krajského kola obdrželo 
ve svých kategoriích všech pět mladých 
hudebníků. V oboru zobcová flétna to 
byla Barbora Šmídová a Magda Polna-
rová. V žesťových nástrojích se zaskvěli 
Václav Výstup na baskřídlovku, Petr 
Orechovský na trubku a  Anděla Ble-
chová na lesní roh. Velké poděkování 
patří také jejich korepetitorům Štěpán-
ce Gablasové a Janě Jankůjové.

Text a foto: ZUŠ Uherské Hradiště, 
pobočka Staré Město

od dubna stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, a to 10,- Kč bez 
ohledu na délku trasy. Cena bude platit jak ve vlacích, tak v sezón-
ních cyklobusech.

Text: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KO-
VED), Ilustrační foto: Aleš Korvas

OD DUBNA SE MĚNÍ SYSTÉM SLEV NA JÍZDNÉM, 
KRAJ ZÁROVEŇ ZLEVNÍ PŘEVOZ KOL

OPRAVA DLAŽBY PŘED SMUTEČNÍ SÍNÍ

ÚSPĚCHY STAROMĚSTSKÉ ZUŠ V SOUTĚŽÍCH
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První leden letošního roku se stal zlomovým pro rodiče Tka-
dlecovi. Těm se na Nový rok 2022 v 16:45 hodin narodila dcera 
Mariana, která se stala nejen prvním narozeným občánkem Staré-
ho Města, ale také celého okresu Uherské Hradiště.

Její porodní míry byly 53 cm a 3 680g. Otec, který pochází z Va-
lašska, pracuje jako zástupce primáře plicního oddělení uhersko-
hradišťské nemocnice a maminka, původem z Uherského Hradiš-
tě, je zubní lékařkou v krajské nemocnici ve Zlíně.

Popřát vše nejlepší do života přišli malé Mariance i  rodičům 
starosta Starého Města Kamil Psotka a  místostarosta Martin Zá-
branský.

Text a foto: Aleš Korvas

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 2/2021 o místním po-
platku za obecní systém odpadového hospodářství. Ta reaguje na změnu zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích.

Zásadní změnou schválenou novým zákonem je, že nově jsou poplatníky nejen fyzické, ale i PRÁVNIC-
KÉ OSOBY.

Koho se týká poplatková povinnost:
A)	 fyzických osob přihlášených v městě Staré Město k pobytu (u občanů ČR jde o trvalý pobyt, u ci-

zinců stačí, aby ve Starém Městě pobývali déle než tři měsíce)
B)	 fyzických a právnických osob, které mají na území města ve vlastnictví byt, stavbu, určenou k re-

kreaci nebo rodinný dům, v němž není nikdo hlášen k pobytu 
Nově musí uhradit poplatek i majitelé chat či chalup na území Starého Města, kteří nemají trvalé bydliště 

ve Starém Městě. Tito vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, 
kteří ve Starém Městě pobývají. 

Poplatková povinnost může u jedné osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle 
písmena b), může se tedy kumulovat.

PRVNÍ OBČÁNEK STARÉHO MĚSTA V ROCE 2022
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Dva roky se kvůli opatřením proti pandemii nekonal ve Starém 
Městě tradiční Fašank. Letošní rok si zástupci staroměstského 
folkloru mohli alespoň částečně uplynulé dva roky vynahradit. 
Fašanková obchůzka se konala v neděli 28. února 2022 a k vidě-
ní byl průvod masek v podstatě v celém Starém Městě. Chybět 
nemohl hudební doprovod průvodu masek, který obstarala Cim-
bálová muzika Bálešáci v čele s primášem Tomášem Vavříkem. 

Fašankový průvod zahájil svou cestu ulicemi města v  neděli 
před obědem a první zastávkou pro ně byl dům Erika Feldvabe-
la. Čekalo je nejen vřelé přivítání, ale i drobné občerstvení, které 
k průvodu masek neodmyslitelně patří. Tradičnímu holení v ko-
lečkovém křesle a následné léčebné proceduře „vyvinuté zdravot-
ní sestry“ neunikl žádný muž. 

Poté se průvod vydal na cestu k dalšímu domu a celá procedura 
se opakovala, takových zastávek měli fašankáři v neděli skoro 20.

Jedinou změnou oproti minulým rokům bylo pochovávání 
basy v Jezuitském sklepě. Tuto část fašankového odpoledne letos 
staroměstští folkloristé, kteří jsou neodmyslitelnou součástí zdej-

ší kultury a strážci udržení lidových tradic ve Starém Městě, ještě 
vynechali z důvodu stále platných omezení.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Robert Januška

FAŠANK VE STARÉM MĚSTĚ PO DVOU LETECH



Odtěžení vrstvy sedimentů ze dna vodní nádrže Jama je do-
končeno. Regulační nádrž melioračních kanálů v lokalitě Louky 
tak může opět sloužit svému účelu. Po mnoha letech bylo dno 
zaneseno vysokou vrstvou nánosů a regulace odtoku z kanálů tak 
byla do značné míry omezena, po odtěžení velkého množství se-
dimentu ale již tento objekt opět může sloužit svému účelu. Sou-

Dalším členem Zastupitelstva Zlínského kraje je od pondělí 28. 
února 2022 vedle senátora Josefa Bazaly také místostarosta Mar-
tin Zábranský. Ten skončil v krajských volbách v roce 2020 jako 

běžně s čištěním dna nádrže došlo také k úpravě břehů, které se 
vlivem podemletí vodou sesouvaly a  tím napomáhaly zanášení 
dna. Všechny břehy byly osazeny kamenivem, které by mělo za-
bránit dalšímu hroucení břehů.

Text a foto: Aleš Korvas

první náhradník za politické hnutí STAN. Poté, co se 21. února 
2022 vzdal mandátu Mgr. Petr Gazdík, složil Martin Zábranský 
na 9. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje slib krajského zastu-
pitele a přijal uvolněný mandát. „Petr Gazdík se stal ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Z pochopitelných, zejména časo-
vých a profesních důvodů není možné plnohodnotně vykonávat 
současně práci ministra a  zastupitele Zlínského kraje. Proto se 
Petr Gazdík rozhodl místo krajského zastupitele uvolnit. Vzhle-
dem k tomu, že jsem po krajských volbách byl prvním pod čarou, 
bylo uvolněné místo nabídnuto právě mně,“ řekl Martin Zábran-
ský, který v rámci výborů a komisí Zlínského kraje bude zasedat 
také ve Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost ZZK.

Text a foto: Aleš Korvas

REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE JAMA JE DOKONČENA

STARÉ MĚSTO MÁ DALŠÍHO KRAJSKÉHO ZASTUPITELE
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Zeleň ve Starém Městě je důležitá nejen pro vedení města, ale 
i  pro samotné občany. Důkazem bylo loňské komunitní sázení 
stromků v  areálu Rybníček, kdy byla v  říjnu vysázena padesát-
ka stromů za pomoci několika desítek spoluobčanů. Tato nová 
část zeleně je ovšem pouze malou částí celkové výsadby ve Sta-
rém Městě. Během uplynulých tří a následujících dvou let bylo 
a  bude na katastru Starého Města vysázeno téměř čtyřicet tisíc 
nových keřů a stromů. Část je jako náhradní výsadba za stromy 
a keře, které bylo nutné vykácet kvůli jejich zdravotnímu stavu, 
část musela být odstraněna, aby uvolnila prostor výstavbě. „Na 
sociálních sítích se občas kritizuje vedení města za to, že se ze-
leň místo sázení jenom kácí, dovoluji si tvrdit, že to není pravda. 
Město za uplynulé tři roky vysázelo jen v lokalitě Louky více než 
čtyři a půl tisíce stromů a keřů. I když některé vysázené dřeviny 
odumřely, vždy bývají nahrazeny novými, tak aby celkový počet 
nově vysázených keřů a stromů zůstal zachován,“ uvedl starosta 
Starého Města Kamil Psotka. Nové stromořadí přibližně padesát-
ky stromů bylo vysázeno také podél cesty pro pěší vedoucí k nově 
zbudované vodní ploše v Olší. Revitalizace se dočkala také plocha 
u hřbitova, kdy byly zasazeny další desítky stromů. 

Staroměstští rybáři si uvědomují, že někteří jejich kolegové ry-
báři  zanechávají po  sobě po rybolovu nepořádek. Veřejnost na 
to pak zcela oprávněně upozorňuje. Rozhodli se proto, i mimo 
Den Země, zorganizovat sběr odpadků kolem ramen již nyní.  
20. 2. 2022 se sešlo na Čerťáku pět rybářů a břehy tohoto slepého 
ramene uklidili. Nebyl tam však jen nepořádek po rybářích, našly 
se i inj. stříkačky, části oděvů, obuv. V této činnosti budeme do 
budoucna pokračovat i na zbylých ramenech.

Nutno poděkovat i odboru živ. prostředí města Staré Město za 
poskytnutí pytlů a technickým službám města za odvoz sesbíra-
ných odpadků.

Text a foto: Aleš Hřib 
předseda MO MRS z.s,p.s Staré Město

Největší část výsadby ale byla dosud uskutečněna v  lokalitě 
revitalizovaných slepých ramen v okolí Čerťáku. V  této lokalitě 
dosud bylo vysázeno více než dvacet tisíc nových stromů a keřů. 
„V této lokalitě byly pokáceny některé stromy a náletové dřeviny, 
které již byly přestárlé nebo tam neměly své opodstatnění. Místo 
toho společnost Slepá ramena, která revitalizaci provádí, vysadila 
mnohonásobné množství stromů a keřů, které se do dané oblasti 
hodí a také patří. Po dokončení tak vznikne nádherný kus příro-
dy, který bude nejen Staroměšťanům sloužit po mnoho dalších 
generací,“ doplnil Kamil Psotka. 

Další připravovanou výsadbou bude více než tří hektarový 
lesík, který bude vysázen jako náhradní výsadba během stavby 
dálnice D55. Současný háj u zatáčky za Slezanem se tak mnoho-
násobně rozroste. V případě, že musí během stavby rychlostních 
komunikací dojít k pokácení nějakých stromů a keřů, musí být 
tyto dřeviny nahrazeny větším počtem jiných stromů nebo keřů. 
Nově vzniklý „kousek lesa“ by tak měl být vysázen ještě dřív, než 
bude dálnice dokončena, což by mělo být podle plánů za dva roky.

Text a foto: Aleš Korvas

ZELENĚ VE STARÉM MĚSTĚ PŘIBÝVÁ 

RYBÁŘI UKLIDILI OKOLÍ
ČERŤÁKU 

www.facebook.com/svcklubko www.instagram.com/klubko_sm

www.klubkosm.cz

Dekorace musí být odolná deš, vítány jsou nejrůznější materiály i techniky. 
Jedinou podmínkou je, aby měli šňůrku, za kterou je pevně přivážete na větvičku.

Vytvořte jarní ozdobu 
a zavěste na viditelně 

označené stromy 
na náměs Velké Moravy.

 

Nebo za námi přijďte 

 �. dubna ����
na VELIKONOČNÍ JARMARK,
kde si  ozdobu můžet vyrobit

a rovnou na strom zavěsit.

�. �  ��. �. ���� 
Oslavme příchod jara a zkřášleme náměs Velké Moravy. 

Ozdobme společně

 VELIKONOČNÍ STROMY
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Po roční pauze jsme v Dolinečce opět oprášili masky a vrhli se 
do masopustního reje. V Dolinečce I se v průvodu masek před-
stavily princezny, rytíř, kočičky, Červená Karkulka, policajti, ha-
sič, myslivec s medvědem, liška aj. Netradiční nácvik v maskách 
jsme doplnili o nejrůznější hry a naučili se i tematické písničky. 
Karnevalová atmosféra zavítala také na zkoušku současně nej-
mladší Dolinečky II, kde byly kromě tradičních masek, jako je 
řezník, medvěd nebo nevěsta s ženichem, k vidění také moderní 
masky v podobě Elsy, piráta či indiána. V průběhu rozverného 
odpoledne zazněly mimo jiné také fašankové písně a hrály se nej-
různější hry, které si všichni užili.

Starší skupinky s tradičními maskami vinaře, kuchařky, doktora 
či cikánky zamířily do ulic. Za zpěvu klasických fašankových pís-
ní ze Strání vyrazila Dolinečka III ve středu 22. 2. odpoledne od 
kostela Svatého Ducha směr Nový svět. Chlapci překvapili nově 
secvičeným podšablovým tancem. Nejstarší skupinka Dolinečka 
IV již po vzoru dospělého souboru Dolina začlenila „doktorskou 
prohlídku“, cikánčino věštění z ruky či holení mužských vousů. 
Vše doplněné o  fašankové i  jiné lidové písničky, radost a veselí 
všech zúčastněných.

Moc děkujeme ochotným rodinám, které nás přivítaly a pohos-
tily. 

Text: Kateřina Vránová, vedoucí Dolinečky
Foto: foto: archiv Dolinečky a Paškovi

POD ŠABLE, POD ŠABLE…
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Dne 24. 2. 2022 se z Mateřské školy Komenského stalo kouzelné 
místo, kam už od rána místo dětí přicházeli princezny, zvířátka, 
nejrůznější superhrdinové a mnoho dalších krásných pohádko-
vých postav. Karnevalové hrátky probíhaly již od rána. Den jsme 
zahájili přehlídkou kostýmů. 

Děti zažily mnoho legrace a zábavy při minidiskotéce. Vyzkou-
šely si svoje schopnosti a ověřily dovednosti při soutěžích, za kte-
ré byly následně odměněny v podobě dobrot, které děti přinesly. 
Tímto mnohokrát děkujeme i  skvělým rodičům, kteří nám tak 
přispěli k nezapomenutelnému dni, na který budou děti moci ješ-
tě dlouho vzpomínat. 

Text a foto:Kolektiv MŠ 
Komenského

V  naší „Motýlkové školce“ máme děti zpravidla od 3 do  
6 let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Nabízíme dostatek 
vnitřního prostoru pro hry a vzdělávání dětí. Naše školní zahrada 
je rozsáhlá a poskytuje podnětné prostředí pro rozvoj poznává-
ní, vnímání a hraní. Velkou výhodou je, že zahrada v  letošním 
školním roce dostane novou tvář. Díky její celkové rekonstrukci 
a revitalizaci se budou moci naše děti ještě více přiblížit 
přírodě. Plánované je   vybudování hmyzoviště, brouko-
viště, bylinkové zahrádky, vyvýšené záhony, vodní hrát-
ky, bunkry, amfiteátr a hřiště s  novými herními prvky  
a mnoho dalšího. Provozujeme vlastní školní kuchyň, kte-
rá připravuje pro děti chutná a zdravá jídla s dostatkem 
ovoce a zeleniny. Dbáme na kvalitní potraviny od regionál-
ních dodavatelů s přístupem ke zdravému životnímu sty-
lu. Pořádáme akce jako např.: Dýňové tvoření pro rodiče  
s dětmi, výlety, spolupracujeme s Malou technickou uni-
verzitou, s projektem Celé Česko čte dětem. Učíme děti 
solidaritě a pomoci druhým, a proto jsme se stali součástí 
Batůžkového projektu pomoci dětem v Malawi.

V první třídě – nazývané „Sluníčka“ (nejmladší děti) 
se zaměřujeme především na usnadňování začlenění nově 
příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální 
adaptační režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat 
odloučení od rodičů, k tomuto účelu nám pomáhá mul-
tismyslová relaxační místnost Snoezelen. Podporujeme 
postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných čin-
nostech a základní pravidla chování ve třídě.  V  první 
třídě kromě učitelek pečuje o nejmladší děti také chůva, 
což značně přispívá k zajištění lepší péče a individuálního 
přístupu dětem, které dopomoc nejvíce potřebují. 

Přijďte se za námi podívat v  rámci otevřených dní. 
Jsme vám plně k dispozici, rádi vás provedeme a zodpo-
víme vaše dotazy. 

Moc se těšíme na vaše děti!
Termín zápisu: pondělí 2. 5. 2022 – příjem žádostí 

od 8:30 do 16:30 hod. v ředitelně MŠ.
Termín dní otevřených dveří: pondělí 4. 4. a úterý  

5. 4. od 14:30 do 17 hod. ve třídách MŠ a pondělí 25. 4. od 

14:30 do 16 hod. na zahradě MŠ.
Aktuální formulář Žádosti o přijetí dítěte (pro školní rok 

2022/2023) naleznete na webových stránkách v sekci – Pro rodi-
če – Přijetí dítěte.

Podívejte se na nás na webu: https://www.ms-komenskeho.cz/

DĚTSKÝ KARNEVAL V MŠ KOMENSKÉHO

MŠ KOMENSKÉHO SE TĚŠÍ NA NOVÉ DĚTI

ÁMATEŘSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 1721, STARÉ 
MĚSTO  

POŘÁDÁ 

DUBEN pondělí 4. 4. 2022 14:30 -  17 hod. 
 

 úterý     5. 4. 2022 14:30 - 17 hod. 
 

 pondělí 25. 4. 2022 14.30 - 16 hod. 
na zahradě MŠ 

Dny otevřených dveří jsou určeny maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří se 
chtějí společně se svými dětmi přijít podívat na naši mateřskou školu. Děti si mohou přijít 
pohrát s hračkami, poznat příjemné a nové prostředí, na které se budou později zcela jistě 
těšit. Budeme tu pro Vás a Vaše případné dotazy ohledně přijímacího řízení pro školní rok 
2022/2023, které bude probíhat 2. 5. 2022. 

Přijďte se k nám podívat, budeme se na Vás velmi těšit. 

 

 

 

  
K zápisu pro školní rok 2022/2023 rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte (formulář k vyplnění si 
rodiče vyzvednou předem v MŠ nebo lze vytisknout z webových stránek MŠ). Děti z nespádové 
oblasti a děti mladší 3 let přijímáme do naplnění kapacity MŠ. 

VÍCE INFORMACÍ NA:             www.ms-komenskeho.cz 

 KVĚTEN  PONDĚLÍ  2. 5.  2022 
od 8:30 do 16:00 hod. 
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V sobotu 5. 3. 2022 se ve Valašské Polance odehrál další roč-
ník Krajského přeboru družstev mladších žáků. Ze Starého Města 
se turnaje účastnila tři žákovská družstva. Družstvo „A“ ve slože-
ní B. Delgerdalai, Z. Stará, J. Kotisa /host Náměšť/, O. Lukaštík,  
R. Moravec, J. Paulec a V. Krč všechny své zápasy vyhrálo a obsa-
dilo na přeborech 1. místo. Staroměstské béčko, za které nastoupili 
R. Šudřich /host S. Kroměříž/, T. Babula, S. Chauvin, A. Bažanto-
vá, L. Fuglík a M. Koběrský, našlo v turnaji pouze jediného pře-
možitele v lídrovi soutěže a obsadilo místo druhé. Obě staroměst-
ská družstva se tímto kvalifikovala na červnové Mistrovství České 
republiky, které se odehraje v Jihlavě. Mladí šachisté z družstva  
C: B. Sluková, Š. Mikulka, D. Šudřich / host S. Kroměříž/, T. Trn-
ka, D. Moravec a O. Matušinec získávali na turnaji první zápasové 
zkušenosti a umístili se v závěru startovní listiny. Velká gratulace 
staroměstské mládeži za úspěšné vystoupení v turnaji a nezbývá 
než popřát hodně úspěchů na MČR v Jihlavě.

Text a foto: A. Macháček,
předseda Komise mládeže ŠK Staré Město 

MLADÍ ŠACHISTÉ ZE STARÉHO MĚSTA OPĚT ÚSPĚŠNÍ

mi zacházet. Už se těšíme, až se ve veliké škole naučíme číst krásné 
příběhy a budeme se moci do knihovny přihlásit.

Text a foto: KMŠ Staré Město

Rok se s rokem sešel a máme tu opět na návštěvě našeho med-
vídka. Myslíte, že k nám přišel ze ZOO nebo z lesa? Vůbec ne! Při-
šel k nám na karneval! A to z opravdického fašanku. Ukázal nám, 
jak se zpívá ,,Pod šable“, papají vlastnoručně usmažené koblížky, 
dovádí a  tancuje. Jak to na fašanku chodí jsme se také dovědě-
li týden před karnevalem na výukovém programu ve Slováckém 
muzeu. Tam byl taky medvěd, ale chudáček vycpaný. Jen co jsme 
se s medvídkem u nás rozloučili, přišel hned na druhý den, na po-
peleční středu, do naší KMŠ pan farář Miroslav Suchomel s pou-
tavým postním povídáním o tom, jak je důležité se načas zklidnit, 
odložit všechny nedůležité věci, žalování, hádky, nepřátelství a na-
učit se zvláště teď před Velikonocemi naslouchat potřebám jiných. 
Při udělování popelce proběhla také modlitbička za mír ve světě 
a na Ukrajině.

Měsíc březen jsme také prožili se svými oblíbenými knížkami 
a pohádkami a v tématickém týdnu „kniha“ k nám přijelo divadlo 
s ,,Kolotočem pohádek“ a také jsme navštívili místní knihovnu, kde 
už na nás čekalo prasátko Pepina a dvě šikovné paní knihovnice, 
které nám spolu pověděly jak to v takové knihovně chodí a proč 
a jak se půjčují knížky, jak je důležité znát písmenka a jak s kniha-

MEDVĚD, PAN FARÁŘ A PRASÁTKO PEPINA  
ANEB PESTRÝ BŘEZEN V NAŠÍ KMŠ
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V pondělí dne 14. března 2022 se v ZŠ St. Město uskutečni-
lo za přítomnosti představitelů města a  vedení školy slavnostní 
předávání certifikátů o složení mezinárodní zkoušky z anglické-
ho jazyka Cambridge. Žáci devátých tříd Iva Turčinová, Eliška 
Adamíková, Linda Zábranská, Sabina Štanglová, Aneta Šleglová, 
Kristýna Masariková, Adéla Hastíková, Filip Horehleď a  Eliška 
Rosslerová se v průběhu prvního pololetí připravovali na složení 
zkoušky z anglického jazyka KET, která se konala na konci mi-
nulého roku v Brně. „Těší nás konstatovat, že všichni kandidáti 
nejenže byli úspěšní - zkoušku složili, ale podle bodového ohod-

nocení dosáhli jazykové úrovně B1, která přesahuje úroveň státní 
maturity. Velký dík patří vyučujícím anglického jazyka ze ZŠ St. 
Město za jejich práci v minulých letech a také lektorům z Jazyko-
vé školy David Samec - Ing. Markétě Niklové a rodilému mluvčí-
mu Chistopherovi Odiase za jejich přípravu na formát zkoušky,“ 
uvedla ředitelka jazykové školy paní Eva Samcová. 

Žákům přejeme, aby dokázali v  co největší míře využívat 
osvojených jazykových dovedností ve svém dalším studiu i pro-
fesní orientaci.

Text a foto: Aleš Korvas

STUDENTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEVZALI CERTIFIKÁTY 
MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY

Vážení rodiče,
dne 8. 4. 2022 se bude konat slavnostní zápis dětí do 1. roční-

ku základní školy ve Starém Městě. Zápis se týká dětí narozených 
1. 9. 2015 až 31. 8. 2016 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. 
Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se 
týká také dětí, které měly pro školní rok 2021/2022 povolen od-
klad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci břez-
nu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. 

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
- žádost
- občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
- rodný list dítěte 
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, 
budou potřebovat:

1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
(KPPP, SPC), které dodají do týdne po jeho obdržení nejpozději 
20. 5. 2022

2. doporučení odborného lékaře 

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, naro-
zené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Žádost o přijetí u těchto dětí 
musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické 
poradny.

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podá-
vá žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce 

a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i dru-
há pohádková část zápisu.

Tiskopisy obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si je vyzved-
nout v ZŠ nebo je najdou na webových stránkách školy.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné 
poradkyně Mgr. Martiny Habartové ve třídě III. A v 3. NP budo-
vy 1000.

Srdečně zveme rodiče předškoláčků na prohlídku škol-
ní budovy prvního stupně (č. 1000 a 715), která se uskuteční  
28. 3. 2022 v 15:00 a 16:00 hod. Prohlídku budeme začínat vždy 
v přízemí školní budovy.

Těšíme se na Vás
Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

Foto: Aleš Korvas

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
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Všem účastníkům děkujeme za krásný kulturní zážitek, oceně-
ným blahopřejeme a postupujícímu Michalu Beránkovi přejeme 
hodně úspěchů v okrskovém kole.

PŘEVÁLCOVALY VŠECHNY… 
V úterý 15. února se zapojily třídy 8. D a 9. D do krajského kola 

Aritmetické soutěže. Během 90 minut řešily 50 logických úloh. 
A zvládly to skvěle – obě třídy stanuly na stupních nejvyšších. 8. 
D z padesáti úloh zvládla bezchybně úloh čtyřicet (soutěžilo 17 
tříd), což je nádherné, protože některé učivo se ještě neprobíra-
lo. 9. D vyřešila bezchybně všechny (soutěžilo 21 tříd). Obě třídy 
mají rozšířenou výuku matematiky a informatiky.

Teď ale mají problém – pojedou za odměnu do Pevnosti pozná-
ní v Olomouci, nebo do VIDA v Brně?

SLAVÍČCI SLAVILI ÚSPĚCH!
Ve čtvrtek před jarními prázdninami se naší školou opět ro-

zezněly krásné hlasy. Proběhlo totiž školní kolo soutěže ve zpě-
vu lidových písní „Zazpívej, slavíčku…“.  Školnímu kolu soutě-
že předcházela kola třídní a  ročníková, ze kterých byli vybráni 
nejlepší zpěváci. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Konkurence 
byla opravdu velká. Do předvýběrového kola Zazpívej, slavíč-
ku 2022 46. ročníku v Uherském Hradišti postupují v kategorii  
1. – 2. třída Eliška Jurečková z 2. D, v kategorii 3. – 4. třída Mi-
chal Beránek ze 4. C a v kategorii 5. – 6. tříd Sára Feldvabelová  
z 5. B. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Text a foto: ZŠ Staré Město

ŽÁCI 6. A A 6. B TVOŘÍ PŘÁNÍČKA DO 
FRANCIE

I  naši nejmladší žáci z  druhého stupně se dočka-
li prvního balíčku z  Francie v  tomto pololetí. Při rozbalo-
vání na ně vykoukla novoroční přáníčka, ve kterých jim 
žáci přáli vše nej do celého nového roku 2022. Naši žáci 
pro ně na oplátku připravili krásné valentýnky, mnohdy  
s básničkou a záložkou se symbolikou přátelství. Jarním projek-
tem bude krátké natáčení videa o naší škole a věřím, že to bude 
pro žáky příjemné zpestření výuky anglického jazyka.

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDY

Dne 26. 1. se konalo okresní kolo Matematické olympiády, kde 
nás reprezentovali i naši páťáci. Z osmi zúčastněných škol získala 
naše škola všechna tři místa.

Úspěšní řešitelé: 1. místo: Tobiáš Vašťák 5. C , 2. místo: Anežka 
Kambová 5. A, 3. místo: Ondřej Stodůlka 5. A.

Všem řešitelům děkujeme za reprezentaci a vítězům velká gra-
tulace.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA PRVNÍM STUPNI
V  úterý 15. února se sešli vybraní recitátoři ve školním kole 

soutěže v přednesu literárních textů. Účast byla hojná, přednes 
básní krásný a procítěný. Nebylo jednoduché vybrat a ocenit ty 
nejlepší. Porota nakonec vybrala a odměnila tyto žáky:

kategorie (1. třídy): 1. místo – Jakub Ferda; 1. kategorie (2. a 3. 
třídy): 1. místo – Alžběta Ferdová; 2. kategorie (4. a  5. třídy):  
1. místo – Michal Beránek.

http://www.zsstmesto.cz/2022/02/20/uspesni-resitele-matematicke-olympiady/
http://www.zsstmesto.cz/2022/02/20/uspesni-resitele-matematicke-olympiady/


OPUSTIT LOGIKU SVĚTA  
A PŘIJMOUT LOGIKU BOŽÍ

Po noci přichází den, po bolesti přichází úleva, po nedorozu-
mění – odpuštění a smíření.

Ježíš nám dává největší znamení Boží – po Jeho smrti přišlo 
Vzkříšení. Bůh chce být s  námi ve zkouškách života. V  ranách 
svého Syna nám nabízí uzdravení. To vrhá zcela nové světlo na 
naše rány (kterým někdy nerozumíme, nechceme rozumět, kte-
rých bychom se rádi co nejdříve zbavili).

Zmrtvýchvstalý Kristus kéž je silou naší víry, naděje a  lásky. 
I v nejbolestivějších situacích se Jemu svěřujeme a u Něj hledáme 
vnitřní uzdravení, u Něj hledáme sílu pro duši i tělo. 

Velikonoce se Zmrtvýchvstalým Kristem každému z Vás ze srd-
ce přeje o.Miroslav

Foto: František Ingr. Člověk a víra

PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE
Další setkání staroměstského kurzu pro dobrovolníky s  ná-

zvem SOCIÁLNĚ DUCHOVNÍ ASPEKTY PRÁCE DOBRO-
VOLNÍKA se uskuteční v sobotu 9. 4. 2022 od 8:30 hodin ve farní 
místnosti pod kostelem Sv. Ducha. Tématem přednášek pátého 
setkání je paliativní péče, která se stává důležitou součástí mo-
derní medicíny. Odborným lektorem bude Radek Nohál, vedoucí 
Domácího hospice Antonínek, který vysvětlí principy hospicové-
ho hnutí a představí hospicovou formu péče a podpory nevyléči-
telně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci v domácím 
prostředí. Přednášky jsou určeny nejen pro dobrovolníky, ale 
i pro širokou veřejnost.

Ing. Lenka Pleváková, za: Charita Uherské Hradiště
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PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM! 
PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2022 v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě

Květná neděle – 10.4.2022
PAŠIJOVÁ NEDĚLE 

(čtou se texty evangelií 
o Kristově umučení)

ZAČÍNÁ SVATÝ TÝDEN
 (Přineste s sebou, prosím papírové pokladničky 

Postní almužny! Děkujeme!)

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU JEŽÍŠE 
KRISTA DO JERUZALÉMA

(Dominica in palmis de passione Domini)
Přineseme si ratolest jívy - "kočičky". 

Obřady začnou před novým kostelem, kde budou 
ratolesti požehnány 

a průvodem přejdeme do kostela

Mše svaté: 
7:00 hodin

10:00 hodin
v sobotu večer 9.4. v 18:00 h.

15:00 – 17.30 hodin – Velikonoční svátost smíření
(svatá zpověď), budou přítomni dva zpovědníci!

Zelený čtvrtek – 14.4.2022
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM PASCHALE – VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENNÍ“ 

MŠE NA PAMÁTKU 
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA

 (Missa in Coena Domini)
(ustanovení mše svaté, 

ustanovení svátosti kněžství, 
nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv. hodinová adorace 

v Getsemanské zahradě 

Velký pátek – 15.4.2022 
DEN PŘÍSNÉHO POSTU

OBŘADY NA PAMÁTKU 
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA

(in Passione Domini)
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě od 

11:00 – 17:00 hodin, k nočnímu bdění u Božího 
hrobu 19:30 – 24:00 hodin.

Společná pobožnost Křížové cesty v 9:00 hodin.
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 

v 15:00 hodin.
 Obřady 

v 18:00 hodin

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!

Bílá sobota – 16.4.2022
Neslaví se liturgie 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNA JEŽÍŠE

(Sabbatum Sanctum)
Boží hrob bude přístupný k modlitbě: 10:00 - 

18:00 hod.
Slavnostní obřady začnou 

před novým kostelem

9:00 –Společná modlitba 
Ranních chval a Četby z Breviáře

-------------------------
20:00 hodin

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY!
ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE!

Velikonoční neděle – 17.4.2022
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE 

KRISTA
(Boží hod velikonoční)

(Dominica Paschae 
in resurrectione Domini)

Sbírka na Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci 

Žehnání pokrmů na konci mše sv.
(Nádoby s pokrmy položte 

na připravené ubrusy)

8:00 hodin
10:00 hodin

Pondělí velikonoční – 18.4.2022 Doba lidových tradic – šlahačka 7:00 hodin
10:00 hodin

Velikonoční oktáv -
týden po Velikonocích

 do neděle Božího milosrdenství
(24.4.2022)

Denně při bohoslužbách zaznívá chvalozpěv 
Gloria a Aleluja a čtou se evangelní úryvky o zje-

veních Vzkříšeného Krista

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin
st., pá., so. v 18:00 hodin

Velikonoční doba trvá 50 dní a končí 5.6.. napl-
něním Kristova příslibu, že pošle Utěšitele -Seslá-

ním Ducha svatého

40. den po Velikonocích 26.5..je Slavnost Nane-
bevstoupení Páně - Ježíš odchází k Otci
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U S N E S E N Í
z 72. schůze Rady města Staré Město, konané dne 21.02.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis z 71. schůze rady města.
 program 72. schůze rady města.

1.1 změnu názvu nájemce formou dodatku ke smlou-
vě o nájmu ze dne 27.10.2009, z původního nájemce 
MORAVIA FLOOR s.r.o., Tovární 2013, Staré Město, 
IČO 60724706, na nového nájemce MASTRA – KO-
VOMAT s.r.o., č. p. 420, Traplice, provozovna Tovární 
2013, Staré Město, IČO 60724706, a to z důvodu změ-
ny názvu společnosti. 

1.2 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávně-
ného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, So-
chorcova, Gabriel, úpr. DS“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, (délka 5 m), na pozemku p. č. 4548/17 v lokalitě 
ulice Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.3 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávně-
ného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Továr-
ní, mlýn, MS Lípa, kab. NN“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, (délka 137 m a uzemnění), na pozemku p. č. st. 
189/1, p. č. 4560/1, p. č. 2413/7 a p. č. 2414/1 v lokalitě 
ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.4 uzavření smlouvy o provedení vynucené překlád-
ky podzemního vedení komunikační sítě mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, (in-
vestor) a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, (Sprá-
va železnic), na pozemku p. č. 4729/1 ve vlastnictví 
Českých drah, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha 1 – Nové Město a pozemku p. č. 5175/2 ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Nádraž-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
v rámci stavby „Parkovací dům ul. Nádražní ve Starém 
Městě“. 

1.5 studii „Urbanistická studie pro lokalitu ul. Polní 
ve Starém Městě“. Prodej pozemků prozatím odložit 
s ohledem na možnost výstavby městem Staré Město.

2.1 uzavření Smlouvy č. 1190901335 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt nazvaný Stromy.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na zpracování logo ma-
nuálu města Staré Město s Nikolou Bogdanovičem, 
náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava, IČ 
88525449 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze za-
dávací dokumentace.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Úpravy 
prostranství před smuteční síní na hřbitově ve Starém 
Městě – I. etapa s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., se síd-
lem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638 v souladu 

s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na akci Veřejné osvětle-
ní Huštěnovská, Staré Město s dodavatelem M Plus 
elektro s.r.o., se sídlem Boršice 759, 687 09 Boršice, 
IČ: 28330081 v souladu s návrhem smlouvy ze zadá-
vací dokumentace.

5.3 přesun finančních prostředků v rámci schválené-
ho rozpočtového ukazatele (na paragrafu 3111 Mateř-
ské školy) ve výši 69.000 Kč, a to:
z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
–69.000 Kč
na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO 
+69.000 Kč

 na základě zplnomocnění rady města uděleným za-
stupitelstvem města v souladu s usnesením 19. ZM, 
bodem 6), ze dne 13.12.2021. Tato částka je zahrnu-
ta do rozpočtového opatření č. 1/2022 jako přesun 
v rámci schváleného závazného ukazatele na § 3111 
Mateřské školy. Tato částka bude převedena do inves-
tičního fondu příspěvkové organizace za účelem ná-
kupu nové myčky.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.1 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB v celkové výši 
540.000 Kč dle platných Pravidel pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schvále-
ných usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7), s tě-
mito žadateli vlastnícími nemovitosti ve Starém Městě.

1. Smlouva o zápůjčce č. 483/2022, na částku 390.000 
Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 789

2. Smlouva o zápůjčce č. 484/2022, na částku 150.000 
Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Jezuitská 1523

5.2 schválit Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2022, 
která se sjednává za účelem zástavy nemovitosti na zá-
kladě schválené Smlouvy o zápůjčce č. 483/2022.

III. rozhodla

2.2 o výběru zpracovatele logo manuálu na základě 
vybraného návrhu loga města. Vybraný zpracovatel 
Nikola Bogdanovič, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 
708 00 Ostrava, IČ 88525449 s nabídkovou cenou 
95.000 Kč (neplátce DPH).

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem Úpravy 
prostranství před smuteční síní na hřbitově ve Sta-
rém Městě – I. etapa. Vybraný dodavatel JASS-UNI, 
s.r.o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, 
s nabídkovou cenou 1 479 878,11 Kč bez DPH, 1 790 
652,51 Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem Veřejné 
osvětlení Huštěnovská, Staré Město. Vybraný dodava-
tel M Plus elektro s.r.o., se sídlem Boršice 759, 687 09 
Boršice, IČ: 28330081, s nabídkovou cenou 729 008,56 
Kč bez DPH, 882 100,36 Kč vč. DPH.

IV. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní ***, o společné 
územní a stavební řízení dle § 94j stavebního zákona 
na novostavbu rodinného domu včetně napojení na 
místní komunikaci a připojení na inženýrské sítě na 
parc. č. 4729/34, ul. Na Vyhlídce, Staré Město. 

4.2 žádost žadatele pana ***, o společný souhlas dle § 
96a stavebního zákona na přístavbu a stavební úpravy 
RD č. p. 124, na pozemcích parc. č. 300/1 a 4549/3 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.3 žádost žadatele REC Group s.r.o., IČO: 25548034, 
Brněnská 1372, Staré Město o společné územní a sta-
vební řízení dle § 94 stavebního zákona na novostavbu 
areálové komunikace na pozemcích parc. č. 715/34, 
715/35, 715/45, 716/1, 716/8, 722/8, 722/9 a 722/10 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

4.4 žádost žadatele pana ***, o společný souhlas dle § 
96a stavebního zákona na rekonstrukci RD č. p. 277, 
na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště.

4.5 žádost žadatele REAL KREDIT a.s., IČO 26215411, 
Na Strži 1837/9, Praha Krč o společné územní a sta-
vební řízení dle § 94j stavebního zákona na autoservis 
a autosalon společnosti UH CAR a UH CAR AUTO, 
na pozemcích parc. č. 3092, 6068/110 a 6068/233 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.6 žádost žadatele STAPAK spol. s r.o., IČO: 
60740256, Východní 2268, Staré Město, o společný 
souhlas dle § 96a stavebního zákona na odstavnou 
plochu u areálu firmy STAPAK spol. s r.o., na pozem-
cích parc. č. 6064/247 a 6064/248 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

V. uložila
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP
1.2 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, 
Sochorcova, Gabriel, úpr. DS“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, (délka 5 m), na pozemku p. č. 4548/17 v lokalitě 
ulice Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívají-
cí v povinnosti v povinnosti povinného město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Tovární, mlýn, MS Lípa, kab. NN“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, (délka 137 m a uzem-
nění), na pozemku p. č. st. 189/1, p. č. 4560/1, p.č. 
2413/7 a p.č. 2414/1 v lokalitě ulice Tovární ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

U S N E S E N Í
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Z DENÍKU MP
• žádost PČR o pomoc při pátrání po p. XY (jezdí ve vozidle Hyundai šedé barvy, na sobě má oranžový svetr) – oznámil manžel-

ce sebepoškození a odjel autem, v případě výskytu má být vyrozuměna PČR – v katastru SM muž nebyl nenalezen
• na ul. Za Špicí zjištěn volně se pohybující pes (vlčák) – následně přešel přes Salašku na Tyršovu ulici – tam pes již nespatřen 

– zazvoněno na p. XY z Tyršové – jeho pes byl už doma – domluveno aby si psa lépe zajistil a v případě opakování již bude 
postup řešen dle veterinárního zákona

• tel. oznámení od ostrahy z nádraží ČD, že ve vestibulu jsou nějací bezdomovci a dělají nějaký nepořádek – kontrola na místě,  
3 bezdomovci – dva odjeli následně do Přerova, poslední vykázán mimo prostory vestibulu i nástupiště – podnapilý a v tomto 
případě nesmí vstupovat do vestibulu nádraží

• tel. oznámen nalezený pes u Lidlu – ve spolupráci s MP UH vyhledána majitelka – pí XY, Moravní Nábřeží – pes předán ma-
jiteli nálezcem za naší asistence

• tel. oznámení o ležícím muži na ul. Klicperova – na místě p. XY ze SM, věk kolem 80 let, – podnapilý, nemohl se postavit na 
nohy, měl u sebe ještě kolo – po delších pokusech o komunikaci rozhodnuto, že ho odvezeme ve služebním voze domů – kolo 
jsme zamkli k brance na dětském hřišti za Vlastou (jeho zámkem) a pána jsme odvezli k domu, kde najde kolo až vystřízliví, 
jsme napsali na lístek do kapsy kabátu

• dopravní nehoda na nám. Hrdinů u pošty – dodávka a osobák, svědek zajištěn, na místo přivolána nehodovka
MP Staré Město

Zemřela tiše, jako když hvězda padá, vzpomínka 
milá po ní nám zbyla, jež nikdy neuvadá.
Dne 5. dubna 2022 si připomeneme 2 roky od 
úmrtí naší milované maminky, babičky a praba-
bičky paní Boženy Bilavčíkové ze Starého Města.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomeňte na něj, přátelé milí, ruky stisk vám už 
nemůže dát, 
srdce mu dotlouklo, odešly síly, býval mezi vámi 
velmi rád.
Dne 25. března uplynul jeden rok od doby, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dě-
deček pan Zdeněk Nejezchleba.
Za tichou vzpomínku všem jeho přátelům děkují 
manželka Jarka a synové Zdeněk a Ivo s rodinami.

Dne 22. dubna 2022 uplyne 1 rok od doby, kdy 
nás opustil pan Štěpán Prostředník. Stále vzpomí-
nají a za vzpomínku děkují syn Ivan, snacha Sláv-
ka s vnoučaty, sourozenci a ostatní rodina.

U S N E S E N Í
z 73. schůze Rady města Staré Město, konané dne 10.03.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
 program 73. schůze rady města.

1.1 pronájem „Kluziště včetně zázemí ve sportovním 
areálu Širůch ve Starém Městě“ a uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy nájemní na pronájem 

„Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve 
Starém Městě“ na pozemcích p. č. st. 2507 zast. plocha 
a nádvoří, p. č. 2420/1 ostat. plocha, p. č. 2420/41 ostat. 
plocha, p. č. 2420/42 ostat. plocha, p. č. 2420/65 ostat. 
plocha, p. č. 2420/66 ostat. plocha, 4525/3 ostat. plo-
cha, 4525/19 ostat. plocha a p. č. 4525/21 ostat. plocha 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 

IČO 00567884 a HC Uherské Hradiště, z. s., Na Ryb-
níku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60370238, 
dle přílohy. 

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

U S N E S E N Í

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 15. dubna 2022. 
Další noviny vyjdou 

29. dubna 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
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www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

STŘÍPKY Z NAŠICH HUDEBNÍCH KROUŽKŮ

Tento kroužek patří mezi naše nejmladší kroužky. Takže 
teď tu máme jednu z prvních generací dě�� které se na 
Klubku učí hrát na ukulele.

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

Ukulele

Monča  (13 let) - líbí se mi jak zní, je to můj idol, můžu 
se s ním pobavit a vzít ho všude s sebou. V kroužku si 
mohu odpočinout od školy a problémů. Je to hodina 
zábavy.

Viky (11 let) - hraju na několik nástrojů a pořád mi to 
nestačí. Rád se učím nové věci. Do kroužku chodím, 
protože se mi líp učí, když mi to někdo ukáže a vede mě.

Aneta (16 let) - už hraji na kytaru a při prohlížení videí 
na youtube jsem narazila na video s malou kytarou 
(ukule), které mě tak zaujalo, že jsem ho musela mít 
také.

Míša  (10 let) -  kytaru jsem si vybrala, protože se mi vždy líbilo, jak zní.

Adéla  (9 let) - strýc hraje na kytaru, tak jsem chtěla taky. Nohavica je 
můj vzor. Jsme tady prima parta.

Ondra (10 let) - na kytaru chci hrát od dětství. V kroužku mě to baví.

Laura (9 let) -  chtěla jsem se naučit hrát na nějaký hudební nástroj a tak 
jsme s rodiči vybrali kytaru. Dokonce jsem novou kytaru dostala na 
Vánoce. Ráda se učím nové písničky.

Tobi (10 let) - chtěl bych hrát jako Brian May.

Simča (12 let) - ráda se učím nové písničky s fajn lidma. Dřív jsem chodila 
na ZUŠ, ale hráli jsme jen noty a melodie. V kroužku na Klubku hrajeme 
písničky a to mě baví mnohem víc.

Peťa B. (10 let) - fascinuje mě, jak dokáží některým kytaristům rychle 
běhat prsty po hmatníku. Chtěl bych to taky jednou umět.

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

Kytara
Kroužek kytary patří mezi naše stálice. Dě se zde učí hru na kytaru podle 
akordů, rytmy i vybrnkávání. Kroužek je nabízen nejen dětem, ale i 
dospělím. Máme skupiny začátečníků, mírně pokročilých i pokročilých. 

Peťa J. (15 let) - rád si zahraji s ostatními.
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STŘÍPKY Z PŘÍRODOVĚDNÝCH KROUŽKŮ

Badatelské kroužky - Malý badatel, Koumák, Všeználek

Nela (9 let) - na kroužku mě baví, jak se zajímáme o přírodu, chodím sem už delší dobu a furt mě to baví.

Dě� v tomto kroužku nakouknou do světa přírody, pokusů a bádání.

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

Klárka (9 let) a Ondra (8 let) - v koumáku je zábava.

Lubka (8 let) - chodila jsem už minule a nejvíc mě na kroužku baví zkoumat.

Áďa (9 let) - Do kroužku chodím, protože ráda zkoumám věci.
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„Společný úklid vycházkových a odpočinkových míst.”

1. Na konci ulice Amálie Škráškové za přejezdem
2. U přírodní nádrže na staroměstských loukách
3. U zahrádkářské kolonie

Uklidíme, a pak se od 14.30 h společně 
sejdeme na zahradě SVČ KLUBKO. 
Zde nás čeká společné posezení 

s občerstvením a zábavou.

Do úklidu Starého Města se můžete zapojit během celého týdne. 
Sesbíraný odpad zanechejte na svozových místech.

STAROMĚSTSKÝ

UKLIĎME SI STARÉ MĚSTO

Sraz na níže uvedených místech v 13 h

Akce probíhá pod záštou města Staré Město a podporuje celorepublikovou kampaň Ukliďme Česko.

DEN ZEMĚ

Mapky s označením svozových míst najdete na www.klubkosm.cz

9. 4. 2022 │13 – 16 h

Pytle ZDARMA obdržíte na místě, s sebou si vezměte rukavice!

STARÉ MĚSTO

Pytle ZDARMA si můžete v průběhu týdne vyzvednout 
na SVČ Klubko Staré Město.

4. - 10. dubna 2022

Pošli fotku z úklidu a stav se za námi v sobotu posedět
na zahradu SVČ Klubka od 14.30 h.

Svozová místa neslouží pro odpad z vašich domácnos!
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JEZUITSKÝ SKLEP STARÉ MĚSTO

Pitný režim zajištěn, svačinku s sebou.

1. 4. 2022│17.30 - 22 h

HARRY POTTER

SVČ Klubko Staré Město a Městská knihovna Staré Město
zve dě� a rodiče na společnou akci 

v rámci Noci s Andersenem

PŘIJĎTE SI ZAŘÁDIT, ZASOUTĚŽIT, 
PROSTĚ SE POBAVIT VE SVÉM 

ORIGINÁLNÍM KOSTÝMU. 
Košťata a čarovné hůlky s sebou!



FAŠANK VE STARÉM MĚSTĚ




