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Dne 24. května 2022 navštívila Staré Město europoslankyně 
Michaela Šojdrová v rámci svých návštěv po regionech.

Nejprve navštívila oba dva stupně základní školy, do nichž 
bylo v posledních třech letech nainvestováno více než 120 mili-
onů korun

Podstatná část, konkrétně více než 70 milionů korun, bylo 
čerpáno z  dotačních prostředků EU. Paní europoslankyně byla 
velmi spokojena se způsobem proinvestování prostředků, zejmé-
na ji zaujaly odborné učebny. Jako dlouholetá školní inspektorka 
se rovněž velmi zajímala o úroveň a způsob vzdělávání žáků a vel-
mi kvitovala přístup a vybavenost školy. V odpoledních hodinách 
měla na radnici besedu s  občany ohledně potravinové bezpeč-
nosti a  soběstačnosti a  zodpověděla řadu dotazů, které občany 
zajímaly.  Jistě bylo dobrou zprávou, že jsme v řadě základních 
potravin soběstační.

Text a foto: Kamil Psotka

STARÉ MĚSTO PŘIVÍTALO EUROPOSLANKYNI 
MICHAELU ŠOJDROVOU

ní posilovací stroje, které budou moci obyvatelé využívat bezplat-
ně. „Celá stavba by měla být dokončena do konce letních prázd-
nin, dosavadní průběh prací ale naznačuje, že by se mohlo vše 
podařit dokončit i dříve,“ uvedl starosta Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

Nového sportoviště se ještě v letošním roce dočkají obyvatelé 
Starého Města. Aktuálně již vzniká na místě nevyužívané beto-
nové plochy a zastaralého antukového hřiště u druhého stupně 
základní školy v  těsném sousedství nedávno otevřeného multi-
funkčního sportoviště.

K dispozici vznikne nejen workoutové hřiště, ale také venkov-

BUDOVÁNÍ NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ JE V PLNÉM PROUDU

Foto: Aleš Korvas



Psotka. Pokud by se stalo, že by byl jejich vzorek shodný s tím, 
který někdo potřebuje, bude již konkrétního člověka kontakto-
vat přímo registr. Do něj se mohou zapsat všichni občané mezi  
18 a 35 lety. Vzhledem k tomu, že se posuzuje až sto jednotlivých 
ukazatelů, není počet lidí, kteří jsou nakonec osloveni pro daro-
vání dřeně nijak vysoký, jedná se přibližně o jedno procento s re-
gistrovaných. Pokud by byl člověk vybrán jako vhodný dárce, má 
možnost volby, zda dřeň nakonec daruje nebo nikoliv. V případě, 
že souhlasí, může si vybrat jeden z dvou způsobů odběru dřeně. 
Buď klasickým odsátím dřeně, které se provádí v narkóze, nebo 
novým způsobem bez nutnosti uspání získáním buněk ze žilní 
krve separací, podobně jako při odběru krevní plazmy. 

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) měl jen v České 
republice k začátku června zapsáno více než 100 tisíc dárců, celo-
světový registr, jehož součástí je i ČNRDD má ke dnešnímu dni 
bezmála 40 milionů registrací.

Text a foto: Aleš Korvas
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Dětský den se slaví první červnový den, pracovnice Středis-
ka volného času Klubko ale oslavy tohoto svátku nechaly až na 
víkend, kdy se ve Starém Městě konala výstava Zahrada Moravy. 
Nedělní část programu byla totiž celá věnována právě dětem. Od 
jedné hodiny odpoledne patřilo náměstí a rozcestí Velké Moravy 
soutěžím a  atrakcím. Dětští návštěvníci mohli absolvovat zábav-
nou stezku, vyzkoušet si oblíbené nafukovací atrakce nebo skákací 
hrady. Nechybělo ani malování na obličej, jízda na ponících nebo 
lezecká stěna, která prověřila fyzickou vybavenost dětí. 

Hodinovým vystoupením přispěl také kouzelník Jirka Hadaš, 
který bývá pro děti zárukou zábavy. Nejinak tomu bylo i letos a děti 
se jako pomocníci při jednotlivých vystoupeních na pódium jen 
hrnuly. Ani v neděli nechyběla hudební vložka, když pozdní odpo-
ledne patřilo koncertu hudební kapely Docela. Během celého od-
poledne si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií SVČ 
Klubko v polyfunkčním sále pod kostelem Sv. Ducha.

Text a foto: Aleš Korvas

Zapsat se jako potenciální dárci kostní dřeně měli možnost 
během nedělního dne dětí na náměstí Velké Moravy zájemci 
z  řad spoluobčanů. Této příležitosti, kdy se mohou lidé zapsat 
někomu do života tím, že jej zachrání, nakonec využilo osmat-
řicet. Registrace nebyla nijak složitá, po vyplnění dotazníku 
si pomocí dvou tyčinek odebrali vzorky sliznice z  dutiny ústní 
sami registrovaní. Ty se poté pošlou do laboratoře a jejich hod-
noty budou uloženy v centrální databázi,“ uvedl starosta Kamil 

Zástupci obcí 18. května na slavnostním ceremoniálu na zám-
ku Lešná u Valašského Meziříčí převzali prestižní ocenění v sou-
těži „O keramickou popelnici.“ 

Stejně jako v loňském roce skončilo i letos Staré Město na dru-
hé příčce v soutěži krajského klání samospráv, kterou organizuje 
již pošestnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalo-
vou společností EKO-KOM, a.s., v rámci aktivit zaměřených na 
podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítě-
zila vloni třetí obec Bánov, následována Starým Městem a na třetí 
pozici se umístila obec Nivnice. K umístění na stříbrné pozici se 
pojí také finanční hotovost ve výši 20 000 korun, kterou za Staré 
Město převzal starosta Kamil Psotka.

Text: Aleš Korvas, Foto: Archiv MěÚ Staré Město

Již za rok a půl by mohli řidiči využívat první část dálnice D55 
spojující Staré Město a Babice. Práce na tomto úseku pokračují 
podle plánovaného harmonogramu. Stavební firmy nyní pracují 
na stavbě mostů a přípojek, překladů a silničních napojení, kte-
rých bude v okolí Starého Města hned několik. Jeden z největších 
mostů se bude nacházet za areálem ZZN směrem na Kostelany 
nad Moravou, kde bude stát velká křižovatka, která je součástí 
stavebního úseku Staré Město – Moravský Písek, na němž je rov-
něž patrný postup jednotlivých prací každým týdnem. Podle sta-
rosty Starého Města, přes jehož katastr velká část dálnice povede, 
je postup patrný každou kontrolou. Když jsem se na tomto místě 
byl podívat před přibližně třemi týdny, stavební firmy teprve při-
pravovaly mostovou kontrukci. Nyní lze již vidět mostní překla-
dy,“ uvedl starost Kamil Psotka. Podle jeho slov by se mohli řidiči 
projet po některých úsecích dálnice ještě dříve, než je plánováno 
oficiální otevření celého úseku. Stavaři by měli uvolňovat postup-
ně jednotlivé již dokončené úseky dálnice, nebude se čekat až na 

DĚTSKÝ DEN PŘI ZAHRADĚ MORAVY

ZÁPIS DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ
 NA ZAHRADĚ MORAVY

STARÉ MĚSTO OBHÁJILO DRUHOU PŘÍČKU V SOUTĚŽI 
O KERAMICKOU POPELNICI

STAVBA DÁLNICE D55 POKRAČUJE

Volby do zastupitelstva města Staré Město se budou konat v termí-
nu 23. a 24. září 2022. Každá ze stran, které budou v těchto volbách ve 

Starém Městě kandidovat, bude mít v zářijovém vydání (vychází na 
konci srpna) Staroměstských novin k dispozici polovinu strany, kterou 
může využít dle vlastního uvážení k předvolební kampani, představení 

kandidátů nebo lídrů kandidátek, volebního programu atd.

Textové i grafické materiály musí být doručeny do redakce 
Staroměstských novin v elektronické podobě emailem na adresu 

novinysmn@email.cz nejpozději do 13. srpna 2022.

INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ  
K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA KONANÉ V ZÁŘÍ 2022

kompletní dokončení,“ dodal Psotka. Na začátku června se přijel 
na postup prací podívat také Ministr dopravy České republiky 
Martin Kupka.

Text a foto: Aleš Korvas
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Konec května bývá tradičně spjat v obcích nejen na Moravě 
s kácením máje. Staré Město není v tomto ohledu výjimkou, pro-
to se přemístilo 28. května 2022 několik členů staroměstského 
folkloru z kosení luk u „Baraňáku“ rovnou na náměstí Velké Mo-
ravy, kde máj stojí od začátku května.

Po nezbytných přípravách se pustili všichni do práce a  po 
necelé hodině se podařilo dvanáct metrů vysoký smrk položit. 
Vršek májky ukrýval celý měsíc pečlivě zabalenou a upevněnou 

láhev slivovice. Její obsah ochutnal jako první starosta Starého 
Města Kamil Psotka, po něm jej ale následovali všichni přítomní 
pomocníci.

Na oběd si všichni opekli špekáčky, než se kolem třetí hodiny 
rozešli k domovům.

Text a foto: Aleš Korvas

Jen málo kdo si dovede představit, že dobrovolně vstává v so-
botu o půl páté ráno, aby mohl jít kosit trávu. Jinak je tomu u čle-
nů staroměstského folkloru. Ti se ráno chopí svých kos a každý 
rok vyráží časně ráno k Baraňáku, aby společnými silami pokosili 
jeden břeh potoka Salaška. Toto dělají proto, aby se jim podařilo 

udržet tradice, které jsou pro náš kraj typické. 
Během kosení se nejen hraje na hudební nástroje, zpívá, ale 

nechybí ani něco dobrého ke snídani a na zahnání žízně, která je 
při kosení vždy veliká.

Text a foto: Aleš Korvas  

Dům s  pečovatelskou službou na ulici Velehradská, který 
spravuje město Staré Město je určen pro osoby, které jsou pohyb-
livé a zatím jsou schopné vyjít do svého bytu v nadzemním pod-
laží. Vedení radnice ve Starém Městě se ale rozhodlo, že seniorům 
ulehčí život a vybuduje v prostorách domova výtah. Pracovníci 
odborné firmy již začali s pracemi, které by měly být dokonče-
ny do podzimu letošního roku. Starosta Kamil Psotka se účastní 
pravidelných kontrolních dnů, aby se osobně přesvědčil, že práce 
pokračují podle harmonogramu.

Text a foto: Aleš Korvas

KÁCENÍ MÁJE NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

KOSENÍ TRÁVY U BARAŇÁKU

VÝTAH PRO KLIENTY DPS VELEHRADSKÁ

Jediná multifunkční sportovní hala ve Starém Městě se při-
pravuje na rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor. Sportovní 
hala byla postavena v  80. létech v  rámci akcí Z  a  sloužila pře-
devším jako zázemí pro tréninky a mistrovská utkání sportovců 
Volejbalového sportovního klubu Staré Město. Tehdy na stavbě 
odpracovaly brigádnické hodiny snad všechny věkové kategorie 
oddílu. Hala vyrostla na místě bývalého škvárového hřiště v are-
álu Širůch.

V současné době je poptávka po využití haly obrovská. V do-
poledních hodinách je využívána základní a střední školou k vý-
uce tělesné výchovy a v odpoledních hodinách začínají tréninky 
dětí, mládeže a seniorů. Hala již neslouží pouze volejbalistům, ale 
také fotbalové přípravce a florbalu. A ani o víkendu si neodpoči-
ne. Od rána si zde měří síly v mistrovských utkáních sportovci 
staroměstských sportovních klubů. 

Budova prošla v roce 2010 rekonstrukcí vnějšího pláště. Byla 
zateplena a došlo také k výměně okenních výplní. Později byly 
opraveny šatny a sociální zázemí.  

Sportovci však nyní čím dál častěji kritizují stařičkou palu-
bovku. Po třiceti letech užívání vykazuje značné opotřebení, mezi 
parketami se nacházejí mezery a místy se celá vlní. Na původní 
palubovce přitom hrají své zápasy i ligoví volejbalisté. Po vzájem-
né konzultaci se sportovními kluby a odbornými projektanty byla 
zvolena nová varianta. Starou dřevěnou palubovku nahradí nová 
s pružným roštem a polyuretanovým elastickým povrchem.

Město začalo s  přípravami před dvěma lety, kdy zaplatilo 
v hale sondy pod palubovkou. Statici se totiž obávali, že stávající 
podklad není stabilní. „Počítáme, že stávající základová deska je 
nepoškozená a pevná. V opačném případě přistoupíme ke zho-
tovení nové železobetonové desky, což se samozřejmě prodraží,“ 
uvedl Martin Zábranský. 

Rekonstrukce nepostihne jen palubovku, počítá se i s výmě-
nou tribuny, kotlů, rozvodů topení a novými radiátory. „Odhado-
vané náklady se pohybují kolem 24 milionů korun, takže se určitě 
pokusíme dosáhnout na dotaci z  Národní sportovní agentury,“ 
nastínil financování Martin Zábranský.

Projektová dokumentace je hotová, stavební povolení je vydá-
no a nyní žádáme NSA o dotaci na realizaci tohoto investičního 
záměru.

Text a foto: Aleš Korvas  

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA ŠIRŮCH SE PŘIPRAVUJE 
NA ROZSÁHLOU REKONSTRUKCI 

Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město

přijme hlavní kuchařku do kuchyně.

Nástup možný do srpna 2022.

Bližší informace na tel.: 572 54 12 11 / 608 459 466

NABÍDKA PRÁCE
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Ušetřete na jízdném… Zavádíme časové jízdné… Předplať-
te si pravidelnou trasu… To jsou hlavní sdělení, s nimiž se nyní 
občané můžou setkávat na nejrůznějších místech souvisejících 
s  dopravou po celém kraji. Apely upozorňují na dosud největ-
ší změnu v  Integrované dopravě Zlínského kraje, konkrétně na 
možnost pořídit si pro cestování po kraji předplatnou jízdenku. 
Od 1. července 2022 bude v nabídce předplatné na 30 nebo na 7 
dní, později se počítá s rozšířením nabídky. 

„Zavedení předplatných jízdenek předcházely v minulých mě-
sících intenzivní přípravy, které spočívaly v  rozdělení kraje na 
98 zón. Cestující si tak budou pořizovat předplatné jízdenky na 
zóny, kterými se pravidelně pohybují cestou třeba do práce nebo 
do školy. Na území zakoupených zón se pak budou moci neome-
zeně pohybovat jak vlakem, tak autobusem,“ představuje změny 
náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel 
a pokračuje: „Každá zóna má stanovenou cenu – výsledná cena 
předplatné jízdenky pak bude součtem zakoupených zón.“ U vět-
šiny zón cestující zaplatí 250,- Kč za třicet dní nebo 83,- Kč za 
sedmidenní jízdenku; deset zón zahrnujících větší města v kraji 
je dražších. Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné 
většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12 dnech, sedmidenní 
jízdné pak pátý den.  

Předplatné jízdenky budou vázané na krajskou kartu Zetka 

Číslo zóny Název zóny Cena 30 dní 
nepřenosná

Cena 7 dní 
nepřenosná

Cena 30 dní 
přenosná

Cena 7 dní 
přenosná

400 Zlín 280 93 336 112
410 Otrokovice 260 87 312 104
415 Napajedla 260 87 312 104
490 Uherský Brod 260 87 312 104
500 Uherské Hradiště 360 120 432 144

Jakákoliv jiná zóna 250 83 300 100

Po dvouleté pauze se letos podařilo 
vedoucím a dětem z Dolinečky, čtyři sku-
pinky a dvě cimbálové muziky, zrealizovat 
svůj premiérový program. Naplněný sál 
Sokolovny ve Starém Městě po oba večery 
svědčil o tom, že Staroměstští stále tíhnou 
k  lidovému umění, i  třeba prezentované-
mu na jevišti, a  podporují v  něm své děti 
či vnuky. Autorka letošního pořadu Vero-
nika Friedlová přišla s neotřelým nápadem, 
v současnosti velmi citlivým, srovnat pojí-
mání lidových tradic mladými lidmi u nás 
na Slovácku a v jiném městském prostředí. 
Pořad začal ohlášením vlakového spoje do 
Starého Města, který přivezl mladého Pra-
žáka, aby mu místní kamarád ukázal, co 
všechno skrývá naše tradice. Vtipné vstu-
py dodaly komponovanému pořadu náboj. 
Nápaditá byla scénka s  pojídáním báleše 
s  trnkama, či oblečení Pražáka do kroje 
s  přesvědčováním, že se barevné brýle ke 
kroji opravdu nenosí. A pozvání k zapalo-
vání hodů chápal host, jako že se udělá voheň a bude se vopíkat. 
Ale vtipné byly všechny ostatní jejich vstupy. Tyto skeče byly jen 
doplňkem jednotlivých tanečních a muzikantských čísel.

Obě muziky Dolinečka i  Dolinka se svými primáši již mají 
mezi řadou cimbálových muzik na Hradišťsku dobrý zvuk; ve 
svých instrumentálních přednesech zpracovaly melodie z jiných 
regionů, na kterých ukázaly svoje muzikantské umění. Všechny 
skupinky předvedly místní folklorní materiál odpovídající věku 
každé skupinky. Nejstarší tanečníci, již dostatečně vytancova-
ní a  dobře vedení, jsou líhní pro další dospělé soubory, místní 
i přespolní. Obdivuhodné a jistě pracné bylo jevištní zpracování 
fašanku vedoucími těch nejmenších dětí, kdy vystihli ukázat na 
jevišti ty nejstarší, opravdu tradiční masky – slaměňáka, cikánku, 
ženicha a nevěstu, řezníka apod. K živým zvykům ve Starém Měs-
tě patří dodnes šlahačka a hody. Do hodového verbuňku,„zpíva-
ného před radnicí“, vedoucí zapojili i děti, pro které je prakticky 
hodová obchůzka jen příležitostí se obléct do kroje; verbuňk pa-
tří především chlapcům a mužům. Páteční odpolední vystoupe-
ní ukončilo uvedení do života Zpěvníčku Dolinečky, do kterého 
soubor zahrnul všechny písničky, které zpíval po celou dobu své 
souborové činnosti. S pocitem dobrého prožití čtvrtečního pod-
večera se souborem Dolinečka se vracela

Text: Ludmila Tarcalová, Foto: Aleš Korvas

nebo kartu Moravskoslezského kraje ODISka, na níž je budou 
mít cestující nahrané. „Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří 
uvažují o předplatném jízdném, aby si kartu včas pořídili. Nyní 
ji dokonce nabízíme za zvýhodněnou cenu 99,- korun,“ říká jed-
natel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje 
Martin Štěkář.

I po zavedení předplatného jízdného zůstane možnost cestovat 
v krajské dopravě na jednotlivé jízdenky. „Bohužel musíme rea-
govat na současnou ekonomickou situaci, proto od 1. července 
nastavíme ceny následovně: nástupní sazba se zvýší na 11,- ko-
run, za ujetý kilometr cestující nově zaplatí 1 korunu a 35 haléřů,“ 
uvedl dále Radek Doležel. Jízdné se bude zaokrouhlovat dolů na 
celé koruny a k platbě bude jako doposud možné využít hotovost, 
platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které 
navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji, kdy cestující pla-
tí nástupní sazbu pouze v prvním spoji.

Veškeré informace k předplatnému jízdnému na linkách IDZK 
najdou cestující na webu www.idzk.cz, v informačních kancelá-
řích dopravců a na vlakových nádražích v regionu. Aktuálně také 
probíhá informační kampaň ve větších městech v kraji, kde zá-
jemci dostanou potřebné informace. 

Text: KOVED

OD 1. ČERVENCE ZAVÁDÍ ZLÍNSKÝ KRAJ PŘEDPLATNÉ 
JÍZDNÉ V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ

DOLINEČKO, TO BYL TEDA NÁPAD!

9
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Náměstí Velké Moravy patří na začátku června již tradičně Za-
hradě Moravy. Tato původně zemědělská výstava již dnes dávno 
neplní svůj původní účel, kdy si lidé mohli kromě prohlídky ze-
mědělských strojů v areálu zemědělské školy například koupit ná-
řadí potřebné pro zemědělství. Dnešní Zahrada Moravy je spíše 
kulturní akcí, během níž se koná mimo jiné také soutěž dětských 
a dospělých verbířů v regionální Soutěži o nejlepšího tanečníka 
Slováckého verbuňku.

Letošnímu ročníku přálo počasí. Od rána svítilo sluníčko a pří-
jemné teploty vydržely a  i  v odpoledních hodinách, kdy začala 
soutěž dětských verbířů z regionů Uherskohradišťsko a Uhersko-
brodsko následována vystoupením dětí z  Folklorního souboru 
Mladinka z Plzně.

Během podvečerní části na chvíli vyhnalo diváky počasí, když 
se spustil hustý déšť, který naštěstí trval jen malou chvíli. Poté už 
dávka kultury pokračovala. Pódium patřilo hodinu a půl Cimbá-
lové muzice Jaroslava Čecha, která předvedla krásný koncert. Po 
ní již mohl následovat zlatý hřeb celého sobotního dne. Regio-
nální kolo soutěže dospělých o nejlepšího tanečníka Slováckého 
verbuňku, který je jako mužský tanec od roku 2005  zapsán orga-
nizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmot-
ného dědictví lidstva.

Letošní porota ve složení Erik Feldvabel, Jan Maděrič, David 
Pavlíček a  Libor Habarta neměla lehký úkol. Všech jedenáct 
vystupujících mladíků bylo připraveno ve skvělé formě jak po 
stránce taneční, tak i  pěvecké. O  jednotlivých umístěních pro-
to rozhodovaly detaily, které běžný divák ani nezaznamenal, ale 
oku a uchu porotců, složených z  těžkých vah folklorního světa, 
neunikly. Nejlépe hodnoceným a  rovnou do finále soutěže ve 
Strážnici postupujícím vítězem, kterým se stal Antonín Žmola 
z Kněžpole. Dalších pět verbířů postoupilo do předkola strážnic-
kého mezinárodního festivalu. Cenu diváků si letos odnesl Petr 
Polách z Kunovic.

Ti z  diváků, kteří si kulturní odpoledne na Zahradě Moravy 
protáhli už od odpoledních soutěží folklorní omladiny, jistě neli-
tovali několika hodin strávených na sluníčku náměstí Velké Mo-
ravy. Celý večer byl zakončen posezením u cimbálu s Cimbálo-
vou muzikou Bálešáci, která hrála až do pozdních nočních hodin.

Text, foto a foto titulní strana: Aleš Korvas

ZAHRADA MORAVY VE STARÉM MĚSTĚ U S N E S E N Í
ze 79. schůze Rady města Staré Město, konané dne 13.06.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila

zápis ze 78. schůze rady města.
program 79. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem nebytových prostor včet-
ně podílu na společných prostorách o celkové 
výměře 54,19 m2 na zdravotním středisku ve Sta-
rém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.2 ukončení pronájmu bytu č. 11 v domě s pe-
čovatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 
dohodou k 30.06.2022, ze zdravotních důvodů.

1.3 pronájem bytu a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
***, náhradník – paní ***, na dobu určitou – 
od 01.07.2022 do 31.12.2022 a nájemné ve výši 18 
Kč/m2/měsíc.

1.4 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
240/355 ostat. plocha o celkové o výměře 200 
m2 za účelem okrasné zeleně na dobu neurčitou 
a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, a části pozemku 
p. č. 240/355 ostat. plocha o celkové o výměře 70 
m2 na dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, v lokalitě ulice Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům panu *** a paní ***.
Na pronajatém pozemku nebude vybudována 
žádná jiná stavba, při realizaci investiční akce 
města nebude poskytnuta náhrada za porosty, 
včetně trvalých. 

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3678/1 
trvalý travní porost o výměře 27 m2, která se 
nachází před rodinným domem č. p. 2266, ul. 
Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu *** a paní ***, na 
dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, 
za účelem jednotné předzahrádky – výsadba ze-
leně formou trvalek, dřevin a keřů a uložení vel-
kých dekoračních kamenů. 
Na pronajatém pozemku nebude vybudována 
žádná jiná stavba. V případě oprav podzemního 
vedení je nájemce povinen připravit prostor ná-
jmu k provedení opravy a spolupracovat s prona-
jímatelem. Za případně poškození předzahrádky 
při nutnosti výkopových prací na pronajatém po-
zemku nebude poskytnuta nájemci náhrada.

1.6 výpůjčku a následné uzavření smlouvy o vý-
půjčce na výpůjčku budovy bez č. p. na pozemku 
p. č. st. 2468 (zděná budova) o výměře 264 m2, 
budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2469 (ple-
chový sklad) o výměře 124 m2, budovy bez č. 

p. na pozemku p. č. st. 1795 o výměře 180 m2 
a části pozemku p. č. 240/446 ostat. plocha o vý-
měře 3.500 m2, vše v lokalitě Na Vyhlídce (areál 
KOVO) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, příspěvková organizace, ná-
městí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 09487930, 
od 01.07.2022 na dobu neurčitou, za účelem vy-
užívání pro garáže, sklady a manipulační a skla-
dovací plochu. 

1.8 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí 
nad Labem, Klišská 940/96, IČO: 27295567, 
zastoupené na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovi-
ce, Plynárenská 499/1 IČO: 27935311, na právo 
umístění stavby „REKO STL RS Staré Město – 
Obilní, číslo stavby: 7700103585“ na pozemku 
p. č. st. 249/2 a pozemku p. č. st. 249/6 v lokalitě 
Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město. 

1.9 záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spo-
čívající v povinnosti povinného město Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Obilní čtvrť, Šiková, úpr. DS“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuč-
ní soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř 
(délka 5 m a 1 ks kabelový pilíř), na pozemku p. 
č. 4548/1 v lokalitě ulice Obilní čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který je 
ve vlastnictví města Staré Město. 

1.11 změnu provozní doby městské knihovny bě-
hem letních prázdnin. 

Provozní doba červenec, srpen
PONDĚLÍ 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 8 hodin
ÚTERÝ ZAVŘENO 12:00 – 17:00 5 hodin
STŘEDA ZAVŘENO 12:00 – 17:00 5 hodin
ČTVRTEK 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 9 hodin
PÁTEK ZAVŘENO ZAVŘENO 0 hodin

Pro veřejnost je knihovna otevřená celkem 27 
hodin.

V době letních prázdnin bude v městské knihov-
ně provoz pro veřejnost zachován v úterý, středu, 
čtvrtek, v pondělí o 1 hodinu zkrácený a pátek 
pro veřejnost uzavřený.
Pracovní doba obou knihovnic bude zachována 
v rozsahu 40 hodin týdně.

1.12 projektovou dokumentaci „Autobusová za-
stávka a přechod pro chodce u Lidového domu ve 
Starém Městě“.

1.13 projektovou dokumentaci „Revitalizace uli-
ce Škroupova, Staré Město – Špitálky“.

1.14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci stavby „Veřejné osvětlení Huštěnovská, Staré 
Město“ z důvodu změny ceny a termínu dokon-
čení díla.

1.15 změnu přílohy č. 2 Smlouvy o odběru oba-
lových a dalších druhů odpadů uzavřené se spo-
lečností Sběrné suroviny UH, s.r.o., předmětem 
změny přílohy je navýšení počtu svážených kon-
tejnerů na sběr drobných kovových odpadů.

1.16 záměr na rekonstrukci svítidel veřejného 
osvětlení RVO Velkomoravská a náměstí Hrdinů 
ve Starém Městě.

1.17 záměr na uzavření Smlouvy o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí ná-
jemní mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČO 00567884 (investor nebo 
budoucí pronajímatel) a společností GasNet, s. 
r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klišská 940/96, IČO 
27295567 (provozovatel distribuční soustavy 
nebo budoucí nájemce) na nájem plynárenského 
zařízení: „IS pro RD Velehradská – II. etapa“, STL 
plynovod a přípojky 32 RD; plynovod v celkové 
délce 475 m a 32 ks přípojek v délce 107 m ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1 žádost o dotaci na projekt Parkoviště v ulici 
Luční čtvrť, Staré Město z Národního programu 
Životní prostředí v rámci Národního plánu ob-
novy, výzva č. 10/2021. 

2.2 Vnitřní směrnici č. S 02/2022 – Organizace 
a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

2.3 Vnitřní směrnici č. S 03/2022 – Hodnocení 
rizik a přijatých opatření. 

2.4 Vnitřní směrnici č. S 04/2022 – Poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby na akci Výsadba zeleně na ulici 
Nová čtvrť, Finská čtvrť.

2.6 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Město s do-
davatelem SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem 
Bílovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141 v sou-
ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.7 žádost o dotaci na projekt Veřejné osvětlení 
Staré Město v rámci výzvy č. NPO 1/2022 Minis-
terstva průmyslu a obchodu. 

2.9 zadávací podmínky k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení na akci „Revitalizace 

U S N E S E N Í
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ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky“. 

6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. záko-
níkem práce, v platném znění a vnitřní směrnicí 
č. S 06/2020, odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města dle zápisu.

6.2 zvýšení osobního příplatku ředitelům škol-
ských příspěvkových organizací dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 2767 zast. plocha o výměře 17 m2 v loka-
litě ulice Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti EG.D, a. s., Li-
dická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, 
za cenu 1.100 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za 
účelem legalizace majetkoprávních vztahů pod 
distribuční trafostanicí VN/NN.

1.10 schválit prodloužení termínu kolaudace ro-
dinného domu na pozemku p. č. 2561/23 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 433 m2 v lokalitě 
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, do 18.10.2024, paní ***, 
z důvodů uvedených v zápise.

2.8 schválit investiční záměr Rekonstrukce spor-
tovní haly ve Starém Městě, jehož je město Staré 
Město nositelem. 

souhlasit s předložením žádosti o dotaci k projek-
tu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě 
v rámci programu č. 16252 – Regionální sportov-
ní infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 
2022, Národní sportovní agentury.

souhlasit se zajištěním financování projektu Re-
konstrukce sportovní haly ve Starém Městě, před-
kládaného v rámci programu č. 16252 – Regio-
nální sportovní infrastruktura 2020–2024, výzvě: 
REGIONY 2022, Národní sportovní agentury. 
Město Staré Město zajistí spolufinancování uve-
dené akce ze svého rozpočtu a to v min. výši 30 % 
z celkových prokazatelně vynaložených nákladů 
projektu.

3.6 udělit Cenu města Starého Města v roce 2022 
panu/paní ***.

3.7 schválit a vyhlásit:

Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit v roce 2022“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2022“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2022“

Přílohy těchto dotačních programů:
• Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města 
Staré Město
• Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z pro-
středků města Staré Město
• Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu města Staré Město

Předseda komise: 
Ing. Kamil Psotka

Členové komise: 
Mgr. Martin Zábranský, Mgr. Olga Vallová, PhDr. 
Ivana Vymětalová, Mgr. Vladimíra
Šmídková, Věra Ottová, Mgr. Dana Karmasinová 

X. vzala na vědomí

2.1 finanční spoluúčast na projekt Parkoviš-
tě v ulici Luční čtvrť, Staré Město z Národního 
programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy, výzva č. 10/2021 ve výši nejméně 
1.337.876,60 Kč.

2.7 finanční spoluúčast na projekt Veřejné osvět-
lení Staré Město v rámci výzvy č. NPO 1/2022 
Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši nejmé-
ně 2.806 340,26 Kč.

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o územní 
souhlas dle § 96 stavebního zákona na zahradní 
domek s krytým posezením na pozemku parc.č. 
6073/292 a 6073/289 v k.ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město k 30.04.2022.

5.4 stanovisko finančního odboru k výsledkům 
kontrol provedených členy finančního výboru 
v roce 2021. 

3.8 schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 
v individuální dotaci v roce 2022 žadatelce:

B) Individuální dotace

Veronika Kaštánková částka: 15.000 Kč 
trvale bytem Trávník 2096, 686 03 Staré Město
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostý-
mového vybavení k veřejným vystoupením) 

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 4/2022:
zvýšení příjmů ze 168 544 tis. Kč na 169 241 tis. 
Kč
zvýšení výdajů ze 205 405 tis. Kč na 226 074 tis. 
Kč
změnu financování z 36 861 tis. Kč na 56 833 tis. 
Kč

5.3 schválit navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ: 09487930, o částku 288 tis. Kč na po-
krytí zvýšených provozních nákladů příspěvkové 
organizace na provoz smuteční síně a pokrytí ce-
nové inflace u pohonných hmot. 
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto 
do rozpočtového opatření č. 4/2022 jako změna 
závazného ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní 
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje (položka 5331 Neinvestiční příspěv-
ky zřízeným PO). 

III. zrušila

1.17 uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynáren-
ského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČO 00567884 (investor nebo budoucí 
pronajímatel) a společností GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem, Klíše, Klišská 940/96, IČO 27295567 
(provozovatel distribuční soustavy nebo budoucí 
nájemce) na nájem plynárenského zařízení: „IS 
pro RD Velehradská – II. etapa“, STL plynovod 
a přípojky 32 RD; plynovod v celkové délce 506 
m a 32 ks přípojek v délce 277 m ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které bylo schvá-
leno na 77. schůzi rady města dne 26.04.2022 pod 
bodem I./1.3.

IV. rozhodla

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Měs-
to - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný 
dodavatel SVS-CORRECT, spol. s r.o., se síd-
lem Bílovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141 
s nabídkovou cenou 9 984 620,00 Kč bez DPH, 
12 081 390,00 Kč vč. DPH.

V. souhlasí

3.5 s převzetím záštity města Staré Město nad 
vzdělávací akcí „Stavíme budoucnost, aneb in-
spirujeme se v přírodě“, která se uskuteční dne 

XI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 54,19 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem 
Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČO: 27295567, 
zastoupené na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovi-
ce, Plynárenská 499/1 IČO: 27935311, na právo 
umístění stavby „REKO STL RS Staré Město – 
Obilní, číslo stavby: 7700103585“ na pozemku 
p. č. st. 249/2 a pozemku p. č. st. 249/6 v lokalitě 
Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město, na úředních deskách. 
T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne 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, Obilní čtvrť, 
Šiková, úpr. DS“ strpět umístění a provozování 

17. září 2022 v areálu Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město.

VI. nesouhlasí

3.1 s poskytnutím příspěvku firmě KOMPAKT 
spol. s r.o., která žádá o poskytnutí peněžitého 
daru na nákup „sociálního automobilu“, jež ná-
sledně bude majetkem Senior centra UH, pří-
spěvková organizace.

VII. určila

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby na akci Výsadba zeleně 
na ulici Nová čtvrť, Finská čtvrť tyto dodavatele: 
FLORSTYL s.r.o., náměstí Svobody 362, 686 04 
Kunovice, IČ 60731346, GARD&N UH s.r.o., 
Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČ 26954575 
a Ing. et Ing. Ondřej Štěpančík, Částkov 111, 687 
12 Bílovice, IČ 76604756.

2.9 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném pod-
limitním řízení na akci „Revitalizace ulice Škrou-
pova, Staré Město - Špitálky“ tyto dodavatele: SVS 
- CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 
Bílovice, IČ 25513141, STRABAG a.s., Kačírkova 
982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744 (pobočka 
Zlín), SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobyli-
sy, 182 00 Praha 8, IČ 04342381, RYBÁRIK, s.r.o., 
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643, 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Be-
nátky 17, SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, Kvítko-
vice, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839.

3.2 za zřizovatele jako členy konkursní komise 
pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, se 
sídlem Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 686 
03, IČ: 75022559, Ing. Kamila Psotku (starosta) 
a Mgr. Martina Zábranského (místostarosta).

VIII. pověřila

3.3 v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích, ve znění pozdějších 
předpisů, paní Janu Sládkovou (referentku od-
boru hospodářsko-správního) funkcí tajemnice 
konkursní komise pro konkursní řízení na ve-
doucí pracovní místo ředitele/ředitelky Křesťan-
ské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559.

IX. jmenovala

3.4 konkursní komisi pro konkursní řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Křes-
ťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559, v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích, ve znění pozdějších 
předpisů:

zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, kabelový pilíř (délka 5 m a 1 ks kabelový pi-
líř), na pozemku p. č. 4548/1 v lokalitě ulice Obil-
ní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, který je ve vlastnictví města Staré Měs-
to, na úředních deskách. T: ihned

1.17 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o pod-
mínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě bu-
doucí nájemní mezi městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (investor 
nebo budoucí pronajímatel) a společností Gas-
Net, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klišská 940/96, 
IČO 27295567 (provozovatel distribuční soustavy 
nebo budoucí nájemce) na nájem plynárenského 
zařízení: „IS pro RD Velehradská – II. etapa“, STL 
plynovod a přípojky 32 RD; plynovod v celkové 
délce 475 m a 32 ks přípojek v délce 107 m ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.
T: ihned

2. Finančnímu odboru 

1.6 zahrnout do následujícího rozpočtového 
opatření navýšení částky určené na opravy neby-
tových prostor pro rok 2022. 

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

Večerní program tanečního oboru staroměstské pobočky 
ZUŠ bývá na programu na konci školního roku. I  letos mohli 
rodiče a  známí vidět dva dny vystoupení žáků, kteří navštěvují 
Základní uměleckou školu ve Starém Městě. Z  kapacitních dů-
vodů se koná tento taneční koncert v Klubu kultury v Uherském 
Hradišti, protože počet vystupujících i diváků neumožňuje využít 
žádné prostory ve Starém Městě.

Nádherně připravené choreografie od nejmladších tanečnic 
až po absolventská vystoupení byly k vidění pro zcela zaplněný 
sál ve dvou blocích. Druhý den tanečního večera byl zároveň 
absolventským vystoupením pro deset tanečnic, které se tímto 
rozloučily se ZUŠ. Učitelka Jarmila Krystoňová skvěle připra-
vila Terezu Bučkovou, Karolínu Čapkovou, Elišku Kubíkovou, 
Patriku Kašnou, Annu Nekardovou, Amálku Osohovou, Kláru 

Mikoškovou, Elišku Vránovou, Kláru Trávníč[1]kovou a Terezu 
Zvardoňovou. Na jevišti se během večera střídali jak jednotlivci, 
tak více či méně početné skupiny účinkujících.

Celý večer byl krásným uměleckým zážitkem, kdy se nakonec 
všichni účinkující sešli společně na jevišti. 

Absolventská vysvědčení předával tanečnicím ředitel ZUŠ 
v  Uherském Hradišti Jiří Pospíchal, pod kterou staroměstská 
pobočka patří. Nezapomněl ale také poděkovat za skvělou práci 
dvojici učitelek, bez nichž by večer nemohl vzniknout. Veroni-
ce Kaštánkové a Jarmile Krystoňové předali květinové dary také 
starosta Starého Města Kamil Psotka a místostarosta Martin Zá-
branský.

Text a foto: Aleš Korvas

TANEČNÍ VEČER V UHERSKÉM HRADIŠTI
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Změna programu vyhrazena.

www.slovackeleto.cz

PÁTEK 1. 7.
10.00 Dýchej pro street (Kolejní nádvoří)
10.00 Maminky i děti v kondici (park OA UH)
12.15 Streetball U19 (Kolejní nádvoří)
17.30 Bylinky – ZUŠ UH (CZ Stage)
18.00 Rocková ZUŠka (Rotor Stage)
19.30 FIT-K.O. Boxing Night (CZ Stage)
20.15 Oficiální zahájení (CZ Stage)
20.30 Tabák – Kabát Revival (CZ Stage)
22.30 Rocksoar (Rotor Stage)
23.59 DJ Spike (Club No. 6)

SOBOTA 2. 7.
8.30 CZ Soccer Cup – fotbal (CZ Aréna)
9.00 Total body workout (Reduta)
10.15 Streetball – muži (Kolejní nádvoří)
14.00 Hýbej se s Klubkem (park OA UH)
16.00 Dětské běhy v parku (park OA UH)
17.00 Žhavé běhy (Masarykovo nám.)
17.20 Žhavý nordic walking (Masarykovo nám.)
18.30 Koko Comedy (Kolejní nádvoří)
20.00 Horizont (Rotor Stage)
21.30 Poetika (CZ Stage)
22.30 Jiří Bartas (Rotor Stage)
23.59 DJ LeeMac (Club No.6)

NEDĚLE 3. 7. PONDĚLÍ 4. 7.
8.30  Street floorball (Kolejní nádvoří)
9.00 CZ Mix Amatér – volejbal (Slovácká Slavia)
9.00 oKolo Rochusu – cyklo děti (park Rochus)
9.00 CZ Beach Handball Cup (CZ Aréna)
9.00 Kola, kola, kolečka (park OA UH)
9.00 Maminky i děti v kondici (Reduta)
11.00 MTB Jarošovská 40 – cyklo (park Rochus)
19.00 Honza Grebík + křest CD (CZ Stage)
20.15 Argema (CZ Stage)
22.00 Honza Grebík (Rotor Stage)
23.00 DJ Meyw (Club No. 6)

13.00 Sahara Open – pétanque (CZ Aréna)
13.00 Český pohár – volejbal (Slovácká Slavia)
17.00 In-line vyjížďka (parkoviště ČD)
17.00 Jesus Christ Superstar (Kolejní nádvoří)
19.00 Free Fall (Rotor Stage)
21.00 Alkehol (CZ Stage)
22.00 Doctor´s Band (Rotor Stage)
23.59 Nfix, Candice + DJ Spike (Club No. 6)

ÚTERÝ 5. 7. STŘEDA 6. 7.
8.00  Český pohár – volejbal
 (CZ Aréna, Slovácká Slavia, sokolovna)
17.00  Jesus Christ Superstar (Kolejní nádvoří)
18.30 Kumpáni (Rotor Stage)
20.30 Iné Kafe (CZ Stage)
21.30 Kumpáni (Rotor Stage)
23.59 Renne Dang + DJ Meyw (Club No. 6)

8.00 Český pohár – finále (CZ Aréna)
18.30 Polygon Rock (Rotor Stage)
20.00 Mňága a Žďorp (CZ Stage)
21.30 Polygon Rock (Rotor Stage)
23.00 DJ Sukowach (Club No. 6)

1.–10. 7. 2022

Masarykovo náměstí,
Uherské Hradiště

ČTVRTEK 7. 7. PÁTEK 8. 7.
15.00 CZ Mix Night – volejbal
 (CZ Aréna, Slovácká Slavia)
18.30 Focus Rock (Rotor Stage)
20.00 Reflexy (CZ Stage)
21.30 Focus Rock (Rotor Stage)
23.00 DJ Gelatino (Club No. 6)

15.00 Spikeball (CZ Aréna)
17.00 Rybníček Night Cup – tenis
 (Sportpark Rybníček)
18.30 akuStyk (Rotor Stage)
19.00 Street 69 (Rotor Stage)
21.00 No Name (CZ Stage)
22.00 akuStyk (Rotor Stage)
23.59 DJ Marek Lukeš (Club No. 6)

SOBOTA 9. 7. NEDĚLE 10. 7.
8.45 Yonex Cup – badminton
 (hala Kunovice)
9.00 CZ Open  – volejbal
  (CZ Aréna, S. Slavia, sokolovna, Rybníček)
9.00 AVX Dragonboat (loděnice ONV)
9.00 Sportuj s Klubkem (park OA UH)
17.30 Jumping maraton – fitness (Reduta)
18.30 Sekec (Rotor Stage)
19.00 Folklorní večer (Kolejní nádvoří)
20:30 Fleret (CZ Stage)
22:00 Sekec (Rotor Stage)
23.59 DJ Gelatino (Club No. 6)

8.00 CZ Open finále – volejbal (CZ Aréna)
8.45 Yonex Kids Cup (hala Kunovice)
15.30 Oficiální ukončení (CZ Stage)
16.00 Kouzelný karneval (Rotor Stage)

VSTUPENKY
NA PLACENÝ PROGRAM: 
www.smsticket.cz

Hlavní partner

Generální partner
a hlavní partner sportu 

Hlavní partner kultury

Hlavní partner

Hlavní partner

Tři ze čtyř našich atletických týmů postupují do krajského  
finále Poháru rozhlasu!

Na Městském atletickém stadionu Dany Zátopkové v Uher-
ském Hradišti proběhl již tradiční atletický závod – Pohár roz-
hlasu. Naše škola do závodů vyslala čtyři družstva – mladší žáky, 
mladší žákyně, starší žáky, starší žákyně. Mladší žákyně se umís-
tily na 2. místě, mladší žáci skončili také na 2. místě a na star-
ší žákyně čekalo 1. místo a  Pohár rozhlasu! Starší žáci obsadili  
4. místo. Naši skvělou účast na atletických závodech podtrhla in-
dividuálním vítězstvím mezi staršími žákyněmi Adéla Fusková 
z  9. C a  na druhém místě se mezi staršími žáky umístil Adam 
Dostalík z 9. D.

Všem závodníkům gratulujeme a  přejeme jim hodně štěstí 
v krajském finále!

Jakub Vávra se na celostátním kole v Zeměpisné olympiádě 
neztratil!

V  prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se 
konalo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, do kterého se pro-
bojoval i náš zástupce.

Jakub se během dvou dnů musel poprat se čtyřmi náročnými 
disciplínami – Práce s atlasem, Písemný test, Terénní test a Multi 
test. Ve všech disciplínách dosáhl na skvělé jednotlivé výsledky 
a v celkovém hodnocení se objevil na 16. místě z 24 účastníků. 
Na třetího však ztratil pouhých šest bodů a na vítěze bodů osm.

Jakubovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme 
mu mnoho štěstí na střední škole!

Staroměstští fotbalisté si z okresního finále v malé kopané  
odvážejí 3. místo!

Okresní finále malé kopané se uskutečnilo v Uherském Hra-
dišti. Turnajové zápasy se odehrály na Městském fotbalovém 
stadionu Miroslava Valenty. Z naší základní školy bylo vybráno  
12 hráčů, kteří byli připraveni poměřit síly s  dalšími 9 týmy 
z okresu Uherské Hradiště.

 Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po 5 účastnících. Sta-
roměstští fotbalisté si do skupiny vylosovali ZŠ Sportovní UH, 
ZŠ Hluk, ZŠ Nivnice a ZŠ Na Výsluní UB. Náš tým měl 2 výhry 
a dvě prohry, což zajistilo postup do semifinále, v kterém na ně 
čekalo Gymnázium Uherské Hradiště. Zápas skončil 1:2 v náš ne-
prospěch. V rámci turnaje získali naši hráči vytouženou trofej za 
3. místo!

Všem zúčastněným žákům gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy!

Text a foto: ZŠ Staré Město

Ocenění pro žáky Zlínského kraje za mimořádné úspěchy 2022
Jakub Vávra přebral z rukou hejtmana Zlínského kraje, pana 

Holiše, ocenění za mimořádné studijní výsledky. Spolu s dalšími 
11 žáky a studenty si v Baťově vile ve Zlíně vyslechl své úspěchy, 
kterých dosáhl nejen v tomto školním roce. Ceremoniál byl do-
provázen hudebními vystoupeními a pro všechny oceněné žáky 
to byl jistě nezapomenutelný zážitek.

Staroměstští atleti skončili třetí v kraji!
Na Městském atletickém stadionu Dany Zátopkové v Uher-

ském Hradišti se uskutečnilo krajské kolo atletických závodů 
s názvem Pohár rozhlasu. Krajského kola se zúčastnilo nejlepších 
10 škol z  celého kraje, které postoupily ze svých okresních kol, 
a mezi nimi i ta naše. Čekal nás nelehký úkol – umístit se mezi 
skvělými sportovními školami z celého kraje! A povedlo se! Vý-
borné 3. místo obsadili mladší žáci. Taktéž 3. místo obsadila v in-
dividuálních disciplínách Adéla Fusková!

Všem zúčastněným velmi děkujeme za příkladnou reprezen-
taci školy a budeme se těšit na další sportovní události!

Dominik v Archimediádě druhý
Nedočkavě jsme čekali na výsledky okresního kola Archime-

diády, které proběhlo v úterý 10. května na Gymnáziu v Uher-
ském Hradišti. Nakonec jsme se dočkali a  radovali. Dominik 
Sládek ze VII.D, třídy s rozšířenou výukou matematiky a infor-
matiky, získal krásné druhé místo. Za vítězkou zaostal o  jediný 
bod. Neztratili se ani ostatní soutěžící.

Dominikovi blahopřejeme a všem děkujeme za skvělou repre-
zentaci školy.

Krajské kolo biologické olympiády …
Po úspěších v okresních kolech biologické olympiády si naši 

nejlepší přírodovědci jeli užít účast v krajských kolech, která se 
shodně konala v krásném prostředí areálu zlínské ZOO.

Naši školu reprezentovali Klára Hrudňáková ze 6. D 
(3. místo v  okresním kole) a  Vítek Zapletal z  9. B, který vy-
hrál okresní kolo letošního ročníku. Po velmi náročném te-
oretickém testu, kde nasbíral nejvíce bodů ze všech sou-
těžících, následovala laboratorní práce. Ta se mu povedla  
a už jen zbývalo to nepokazit na poznávání rostlin a živočichů. 
Oboje dopadlo výborně, a tak už se jen čekalo na vyhlášení. Z cel-
kových 161 bodů získal 145 bodů, což byla 90% úspěšnost. Z 12 
účastníků se stal Vítek v tomto školním roce vítězem krajského 
finále biologické olympiády.

Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další 
úspěchy.

Video o práci ombudsmana bylo úspěšné
Náš žákovský parlament se v dubnu zapojil do soutěže s ná-

zvem „Jak pomáhá ombudsman dětem“ vyhlášené Kanceláří 
veřejného ochránce práv. Ze 33 zúčastněných škol a  400 žáků 
bylo video žákovského parlamentu vybráno a za odměnu se naši 
parlamenťáci vydají v  červnu do Brna do Kanceláře veřejného 
ochránce práv, kde budou spolupracovat s  dalšími úspěšnými 
školami, budou diskutovat přímo s ombudsmanem JUDr. Stani-
slavem Křečkem a  jeho zástupkyní Mgr. Monikou Šimůnkovou 
a prohlédnou si Ústavní soud v Brně. Dík patří všem, kteří se na 
tomto projektu podíleli, jak žákům, tak paním učitelkám.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

https://www.zsstmesto.cz/2022/05/26/dominik-v-archimediade-druhy/


NOVÍ PASTORAČNÍ ASISTENTI
Začátkem června obdrželi z rukou biskupa Antonína Baslera 

tři absolventi pastoračního kurzu ze Starého Města diplom, díky 
kterému se můžou stát pastoračními asistenty, tedy pomocníky 
v duchovní péči.

Pastorační asistent je laik (osoba bez svěcení), který je zapojen 
nějakým způsobem v pastoraci. Může být ve farnosti a v tomto 
případě je mu nadřízen kněz. Anebo pracuje ve speciálním od-
větví pastorace (např. mládež, nemocní, výuka náboženství) a je 
podřízen přímo biskupovi. Službu můžou vykonávat jak muži, 
tak ženy, protože má své základy ve křtu. Vždy jsou k tomu pově-
řeni duchovním správcem.

Foto: Radek Šipka. Člověk a víra

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V CHRÁMU 
SV. DUCHA 12. ČERVNA 2022

Foto: František Ingr. Člověk a víra

VELEHRADSKÉ DNY LIDÍ DOB-
RÉ VŮLE 4.- 5.ČERVENCE 2022

Letošní velehradské slavnosti připomenou 100. výročí založe-
ní organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 
100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana, které připadá na příští 
rok.

Kromě prezentace olomoucké a prostějovské Charity se může-
te těšit na již tradiční program, např. aktivity pro životní prostře-
dí, ruční přepisování bible, soutěž ve fotbalových dovednostech, 
soutěže pro rodiny s dětmi, parkourové workshopy, vystoupení 
kapel a show pro mládež, mezinárodní setkání vozíčkářů a také 
Večer dobré vůle a  vyvrcholení Národní poutí následující den. 
Více na www.velehrad.eu

Foto: František Ingr. Člověk a víra

LETNÍ OTEVŘENÉ BRÁNY 
V UHERSKÉM HRADIŠTI

V rámci projektu Otevřené brány, tj. za spolupráce Zlínské-
ho kraje, města a  farnosti, jsou v průběhu léta (v červenci a sr-
pnu) otevřeny oba kostely v Uherském Hradišti: farní kostel sv. 
Františka Xaverského na Masarykově nám. a františkánský kostel 
Zvěstování Panny Marie na nám. Mariánském. Průvodce Vás se-
známí s historií kostela a detailně s  interiérem v  těchto časech: 
úterý až sobota 9:00 až 12:00 hod. a 13:00 až 17:00 hod., v neděli 
13:00 až 17:00 hod. Je to skvělá příležitost, jak se dozvědět více 
o skvostech památek, které denně míjíme. Určitě ocení také příp. 
cestovatelé, kteří k Vám zavítají na návštěvu.

VSTAŇ, UDĚLÁM Z TEBE SVĚD-
KA TOHO, CO JSI VIDĚL (SK 26,16)

To je motto Celostátního setkání mládeže, které se uskuteční 
ve dnech 9. - 14. 8. 2022 v  Hradci Králové. Doprovází ho kul-
turně duchovní program, určený pro mládež ve věku 14-26 let. 
Program bude velmi pestrý, aby si v něm každý mohl najít, co ho 
zajímá, např. přednášky, workshopy, koncerty, katecheze, společ-
né slavení eucharistie. Kompletní program, informace k organi-
zaci a přihlašování najdete na www.celostatnisetkanimladeze.cz
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Slunce svítí, ptáčci zpívají, léto se blíží mílovými kroky, a tak 
naše dětičky z KMŠ  vyráží na výlety.

Naší 1. zastávkou byl zámek Milotice, kde jsme si malí i velcí 
splnili svůj princeznovský sen, na zámku nás oblékli do krásných 
barokních a renesančních šatů a naučili nás dvorní etiketě, prožili 
jsme si tak, jak se lidé za starých časů k sobě hezky a uctivě chova-
li, a v zápalu tance a šermu jsme úplně zapomněli, že za okny stále 
probíhá naše poněkud uspěchané a podivné 21. století, zkrátka, 
jakoby se čas na jedno krásné dopoledne na chviličku zastavil.

Dalším cílem našeho putování byl také zámek, tentokrát 
v  Uherském Ostrohu, kde jsme se jak mávnutím kouzelného 
proutku ocitli ve sklepení v bájné Atlantidě, zemi jednorožců 
s  překrásnými obrazy pana Hajného a  fotografiemi z  vesmíru. 
Velmi poutavá byla též expozice o vodě, kde jsme si na názorném 
výukovém panelu zopakovali celý koloběh vody v přírodě.

Mezi výlety jsme si také stihli zasoutěžit  a zasportovat nejpr-
ve na školní zahradě 1. června při oslavě MDD, a pak také na akci 
„Sportuj‘‘ ve Sportparku Rybníček, kde se děti seznámily se všemi 
sportovními spolky ve městě. 

V rámci programu tzv. Toulavého týdne  jsme se také zatoulali 
do minizoo na konci Starého Města a na Velehrad, kde jsme na-
vštívili akci Velehradský perník a baziliku. A protože byly naše ja-
zýčky  pěkně rozmlsané a nožičky už hodně ucapkané, řekli jsme 

V  Mateřské škole Komenského se třetí květnový čtvr-
tek uskutečnila zahradní slavnost pro maminky. Ve škol-
ce se tak sešly celé rodiny, aby společně oslavily Den Matek.  
Děti během odpoledne předvedly, co spolu se svými učitelkami 
pilně nacvičovaly a předaly svým maminkám dárečky, které vyrá-
běly. V rámci slavnosti měly také děti příležitost plnit různé úkoly, 
za které je čekala sladká odměna. Velké poděkování patří zejména 
rodičům, kteří dorazili na tuto akci v hojném počtu a pomohli tak 
dotvořit pohádkovou atmosféru nejen svou přítomností, ale také 
občerstvením. Závěr této akce tradičně patří opékání špekáčků, 
do čehož se rodiče ochotně zapojili a  vše připravili. Děkujeme 

si, že výletů už bylo pro letošek dost, a  že už zůstaneme doma 
v naší krásné školičce. Vždyť než odjedeme někam na prázdniny, 
čekají nás ještě 2 velmi důležité akce. Ale o tom až příště naši milí 
čtenáři. A až někdy náhodou potkáte plný autobus šťastných dě-
tiček a barevných čepiček, tak nám prosím zamávejte na pozdrav. 
My totiž také moc rádi zdravíme a máváme a radosti děláme sobě 
i druhým.

Zdraví a mávají  dětičky i paní učitelky z KMŠ.
Text a foto: kolektiv KMŠ 

za velmi příjemně strávené jarní odpoledne a budeme se těšit na 
příští rok. 

Text a foto: Kolektiv MŠ Komenského

V polovině května jsme s našimi dětmi navštívili komentova-
nou prohlídku hasičské techniky Sboru dobrovolných hasičů St. 
Město, která se konala v areálu Rybníček. Zde čekala a vstřícně 
se nás ujala jednotka sboru v čele s panem Jakubem Kotačkou. 
Cílem našeho setkání byla ukázka vozového parku a  vybavení 
místního hasičského sboru. Na tuto akci jsme se těšili, ovšem zá-
žitek předčil naše očekávání. Děti si vyzkoušely hasičské unifor-
my a prohlédly si auta z venku i zevnitř. Dozvěděly jsme se řadu 
zajímavostí při skvělé hasičské atmosféře. Mnohokrát děkujeme 
celému týmu sboru dobrovolných hasičů za perfektně připrave-
ný výchovně vzdělávací program, který zaujal všechny děti, i  ty 
nejmenší. Už nyní se těšíme na další setkání! Věříme, že někdo 
z našich dětí zatouží vykonávat toto důležité povolání. 

Kolektiv MŠ Komenského

ČERVEN, ČAS VÝLETŮ

ZAHRADNÍ SLAVNOST

PODĚKOVÁNÍ MŠ KOMENSKÉHO 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ST. MĚSTO

http://www.velehrad.eu
http://www.celostatnisetkanimladeze.cz
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Kategorie staršího dorostu U19 JISKRY vyhrál titul v krajském 
přeboru dorostu Zlínského kraje. Za výběr nastupovali převážně 
hráči ročníku 2005 a 2006 občas doplněni o vycházející hráče roč-
níku 2003. Jelikož už na začátku sezony se vědělo, že starší hrá-
či budou nastupovat převážně za A  mužstvo, tak jsme ze soutě-
že měli velký respekt, protože kluci hráli skoro v každém zápase 
proti hráčům o dva až tři roky starším. Ale už po podzimu bylo 
jasné, že nebyl důvod. Staroměstští hráči v každém zápase doka-
zovali fotbalovou dominanci a  kvalitu. Výhra v  soutěži není pro 
kluky nic nového, jelikož jsou spolu už od starší přípravky a ně-
kolik úspěchů už za sebou mají. Vítězství a postup v krajské sou-
těži mladších žáků, vítězství v  krajském přeboru mladších žáků, 
a  kdyby jim COVID nevzal půl sezóny, tak i  vítězství v  kraj-
ském přeboru starších žáků, ve kterém měli krásně našlápnuto. 
Ale letošní vítězství se řadí zatím opravdu nejvýš (zatím největší 
úspěch v novodobé Jiskře). Ještě je potřeba zmínit, že někteří hrá-
či pravidelně nastupují a  jsou základním kamenem reprezenta-
cí okresu Uherské Hradiště a Zlínského kraje. Ale pořád to ještě 
není ten úplný vrchol. Ten je čeká až po přesunu a začlenění do 
A  mužstva a  posléze třeba i  přestup do nějakých profiklubů. 
Samozřejmě každý takový úspěch není dán jen danou kategorií, 
která slaví úspěch, ale taky velmi dobře nastavenou koncepcí klubu 
a skvělou prací všech klubových trenérů od benjamínků až po „A“ 

Přednášky docenta Luďka Galušky bývají hojně navštěvová-
ny. Jeho poutavé vyprávění o historii Velké Moravy vždy přiláká 
desítky návštěvníků, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Jinak 
tomu nebylo ani v pondělí 30. května 2022, kdy se v prostorách 
Jezuitského sklepa ve Starém Městě konala přednáška s  názvem 
822 Moravané vstupují do dějin. Luděk Galuška seznámil přítom-
né návštěvníky s historií ještě o něco starší, než je příchod Cyrila 
a Metoděje na Moravu. Představil historické události, které před-
cházely samotnému rozmachu Velké Moravy a vysvětlil, proč je rok 
822 pro Moravany důležitým milníkem. „V tom roce se konal ve 
Frankfurtu sněm, který svolal franský císař Ludvík I. zvaný Pobož-
ný. Na sněm pozval vyslance všech západních Slovanů a jedni z po-
zvaných byly také Moravané. To je poprvé, kdy se objevila písemná 
zmínka o Moravanech,“ objasnil Luděk Galuška.

Text a foto: Aleš Korvas

Středisko volného času Klubko je příspěvková organizace města 
Staré Město, která nabízí volnočasové aktivity a kroužky pro stovky 
dětí nejen ze Starého Města, ale i okolních obcí. Na konci školní-
ho roku se představují některé z jejich skupinek, které mohou vy-
stoupit na pódiu, na vystoupení v hlavním sále Společensko – kul-
turního centra ve Starém Městě. Taneční, hudební ale i sportovní 
skupinky dětí ukazují, co se během celého školního roku naučily. 
Letos vystoupilo na pódiu osmnáct skupin, na které se přišlo podí-
vat několik stovek návštěvníků z řad rodičů, prarodičů i kamarádů.

Všichni vystupující byli skvěle připraveni, ikdyž některé sku-
pinky měly na nácvik jen málo času, v některých zase odjela část 

O druhém červnovém víkendu se sjelo do Jihlavy 28 nejlepších 
žákovských družstev mladších žáků, která úspěšně prošla krajský-
mi kvalifikacemi.

ŠK Staré Město reprezentovala stejně jako loni v  Praze dvě 
družstva. Družstvo A jelo obhajovat zlaté medaile a Béčko získávat 
cenné zkušenosti.

Staroměstské Áčko v sestavě   Bayarjavkhlan Delgerdalai, An-
drej Souček „H“ SK Kuřim, Radek Šudřich, Zuzana Stará, Tomáš 
Babula a René Moravec devítikolový turnaj s osmi výhrami a jedi-
nou remízou ovládlo a obhájilo mistrovský titul. Nejtěžší protivní-
ky dokázali staroměstští porazit BŠŠ Frýdek- Místek 5 : 1, Pandu 
Rychnov n.Kněžnou 3,5 : 2,5 a jedinou remízou 3 : 3 povolili bod 
jezdcům z Jundrova. Družstvo B ve složení 

Filip Trčálek „H“ S.Ústí, Adéla Bažantová, Simon Chauvin, 

mužstvo a v  neposlední řadě se na celého výkonného výboru v čele 
s předsedou Janem Žitňanským, díky kterým máme podmínky na 
úrovni středisek mládeže. Pro Jiskru stále platí, že prioritou je vý-
chova mládeže.

Text:Roman Abrhám, šéftrenér mládeže a trenér U19, 
foto: Robert Mazáč

dětí na školy v přírodě a v jiných se někteří, zejména dospělí členo-
vé, trochu styděli na pódiu vystoupit.

Jednotlivá vystoupení se ale nakonec všem podařila a byla po 
zásluze odměněna potleskem.

Účasti většiny pracovnic SVČ Klubko využili ředitelka Monika 
Havlásková společně se starostou Kamilem Psotkou a místostaros-
tou Martinem Zábranským, kteří všem poděkovali za jejich práci 
a popřáli hodně elánu do zbytku roku.

Text a foto: Aleš Korvas

Matyáš Koběrský, Lukáš Fuglík, Jakub Paulec se na turnaji snažilo, 
nicméně nestačilo to na víc než na umístění v závěru výsledkové 
listiny. Velká gratulace a poděkování všem mladým šachistům, kte-
ří v Jihlavě bojovali, a také jejim obětavým rodičům, činovníkům 
ŠK a v neposlední řadě také MěÚ ve Starém Městě, který šachovou 
mládež významně podporuje.  

Konečné pořadí turnaje:  1. ŠK Staré Město 25 b, 2. P. Rychnov 
n. Kněžnou 22 b, 3. BŠŠ Frýdek - Místek 22 b, 4. Jezdci Jundrov 17 b. 
Výsledky hráčů St. Města „A“:  B. Delgerdalai  8,5 b / 9 partií, A.
Souček 5,5/9, R. Šudřich 5/9, Z. Stará 7/9, T. Babula 3/9, R. Mora-
vec 7/9. 

Text a foto: A.Macháček 
ŠK Staré Město 
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Dne 31. května uplynulo již 25 let od úmrtí 
pana Václava Řimáka.
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s ro-
dinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
Děkujeme.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 

bude 13. července 2022. 
Další noviny vyjdou 
29. července 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

Provoz koupaliště ve Starém Městě 
v letošním roce:
červen, září 
po – pá 14:00 – 19:00 hod.  
so –ne 10:00 – 19:00 hod.

červenec, srpen  
po – ne 10:00 – 20:00 hod.

Vstupné:

děti do tří let, 
osoby ZTP zdarma

dospělí: celodenní 50,- Kč

po 18. hodině 30,- Kč

mládež do 15 let, 
studenti: celodenní 30,- Kč

po 18. hodině 20,- Kč
důchodci: celodenní 30,- Kč

po 18. hodině 20,- Kč

NAPIŠTE NÁM, JAKÉ KROUŽKY 
V NABÍDCE KLUBKA POSTRÁDÁTE, 

 AŤ VÍME, CO DÁT DO NOVÉ NABÍDKY
2022/2023

BÁDÁNÍ A
OBJEVOVÁNÍSPORT

TVOŘENÍ

SVÉ NÁMĚTY NÁM ZAŠLETE

email: reditel@klubkosm.cz

zpráva na:
www.facebook.com/svcklubko

 

HUDBATANEC

TECHNIKA

 - POSTRÁDÁTE V NABÍDCE NĚJAKÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK?

- CHYBÍ VÁM V NABÍDCE AKTIVITA PRO NĚJAKOU VĚKOVOU KATEGORII?

- MÁTE NÁPAD NA NĚJAKOU AKTIVITU, KTEROU BYCHOM MOHLI 

ZAŘADIT DO NABÍDKY?

Těšíme se na Vaše
nápady

V  sobotu 30. dubna 2022 byl u  elektroprodejny 

PRASPO, nebo v jejím okolí, ztracen trup leteckého mo-

torového modelu.

Za informaci vedoucí k navrácení nabízím odměnu 

500 Kč. Telefon 736 252 786.

Ing.  Josef Blažek , V Zátiší 903, 686 04 Kunovice

ZTRÁTA LETECKÉHO MODELU



Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

22

OSLAVY ZISKU KRAJSKÉHO POHÁRU JISKRY

Téměř dva tisíce dětí ze škol a  školek ve čtvrtek a v pátek, 
a tisíc rodičů s dětmi v sobotu 21. května navštívily Sportpark 
Rybníček ve Starém Městě, kde se konala přehlídka sportovních 
kroužků a klubů regionu Sportuj 22. Cílem organizátorů bylo 
motivovat děti ke sportu a pomoct jim najít si pohybovou aktivi-
tu, která je bude bavit.

Na veletrhu se nakonec představila téměř dvacítka vystavo-
vatelů. „Kromě klasiky, jako je fotbal, hokej, florbal nebo tenis, byl 
v nabídce třeba i projekt Sporťák, softball, veslování, tanec, in-line 
bruslení, bikros nebo šachy. U každého stanoviště asistovali trenéři 
a děti i rodiče měli možnost popovídat si s nimi, zeptat se na všech-
no, co je zajímá, a třeba si rovnou odnést přihlášku do sportovního 
kroužku,“ vysvětluje David Mišťúrik, vedoucí realizačního týmu.

„Chtěli jsme tady zůstat dvě hodiny a už jsme tu téměř čtyři. 
Naše děti nejvíc zaujal softball, tam strávily nejvíc času,“ svěřil se 
jeden z tatínků, který na veletrh dorazil se svými dětmi. Kromě 
sportů si děti mohly vyzkoušet biatlonovou střelnici, užít skáka-
cí hrad a po celý den pro ně byla připravena spousta zábavných 
soutěží. 

MOL Cup poprvé na veřejnosti
Nakonec se organizátorům podařilo na poslední chvíli zaří-

dit i jedno velké překvapení. Až z Pardubic, kde žije trenér I.FC 
Slovácko Martin Svědík, dorazil do Sportparku Rybníček MOL 
Cup, který slováčtí fotbalisté jen před pár dny získali ve finálovém 

utkání nad Spartou. Děti i dospělí si jej mohli prohlédnout a vy-
fotit se s ním. K němu přidal své trofeje i Michal Tabara, bývalý 
50. hráč světa, a návštěvníci tak mohli obdivovat rovnou dva po-
háry, které vyhrál na okruhu ATP. Jeden ze dvouhry v roce 2001 
z turnaje v indickém Chennai a druhý z portugalského Estorilu 
v tom samém roce, kdy s parťákem Radkem Štěpánkem ovládli 
čtyřhru.

Součástí doprovodného programu byla i  simultánní partie 
veřejnosti s mezinárodním šachovým mistrem Davidem Kaňov-
ským, do které se zapojila desítka dobrovolníků. Poté se na při-
lehlém fotbalovém hřišti uskutečnilo exhibiční utkání bývalých 
hráčů a legend 1.FC Slovácko a Jiskry Staré Město. „Zápas údajně 
skončil 10:4, ale už nikdo neví pro koho. Myslím ale, že to ani není 
podstatné,“ usmíval se člen realizačního týmu a komentátor zápa-
su Aleš Mazurek.   

„Většinou je problém, aby se domluvili dva. Ale tady se domluvi-
lo téměř dvacet spolků a vytvořili jedinečnou akci,“ shodli se sená-
tor Josef Bazala a starosta Starého Města Kamil Psotka, kteří akci 
podpořili společně i se staroměstským místostarostou Martinem 
Zábranským.

Organizátoři slibují, že v podpoře sportování a zdravého po-
hybu dětí budou pokračovat i nadále. „Už teď se na všechny těšíme 
za rok na Sportuj 23,“ uzavírá David Mišťúrik.

Text a foto: archiv pořadatelů Sportuj 22

FESTIVAL SPORTU SPORTUJ 22 NAVŠTÍVILY 
TŘI TISÍCOVKY LIDÍ, FOTBALISTÉ ZAPŮJČILI MOL CUP



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánku ze dne 10. června 2022, skupinka ve 13:00 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Julie Dohnalová, Kryštof Slavík, Štěpán Zimčík, Eduard Albert Kardos, Liliana Vašina, Josef Stehlík, Joshua Elias.

Vítání občánku ze dne 10. června 2022, skupinka ve 13:30 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Mikuláš Capík, Eliška Sojáková, Anežka Pazderská, Julie Londýnová, Sofie Trávníková, Ondřej  Vendel.


