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Ceny energií se vyšplhaly v  posledních měsících do závrat-
ných výšin. Reagovat se proto rozhodli zastupitelé města Staré 
Město na svém červnovém zasedání. Jednohlasně odsouhlasili 
podporu vybudování fotovoltaických elektráren nebo tepelných 
čerpadel z  fondu rozvoje bydlení, který dosud půjčky na tyto  
projekty financovat nemohl.

„Fond rozvoje bydlení je určen pro obyvatele Starého Města, 
aby si za zvýhodněných podmínek mohli zvelebit své nemovitos-
ti, které jsou v katastru Starého Města. Primárně býval fond určen 
pro opravu střech, zateplení fasád nebo opravu elektroinstalace 
nebo instalatérské práce. Při současných cenách energií si ale 
myslíme, že řada lidí uvítá možnost instalace fotovoltaiky na své 
domy, a tak svým způsobem pomůže být částečně nezávislými,“ 
uvedl starosta města Kamil Psotka.

Půjčky z fondu rozvoje bydlení jsou úročeny nízkým úrokem 
1 % na dobu vrácení pět let a 0,5 % při půjčce na 3 roky. V uply-

Rada města Staré Město
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí zápůjček

z Fondu rozvoje bydlení na rok 2022

NOVĚ
lze čerpat také na pořízení FVE a tepelných čerpadel

Podmínky výběrového řízení: 

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 14.07.2022 do 24.08.2022. Žádost o zápůjčku musí být po-
dána na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čer-
pání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřednostňovány stavební 
úpravy, modernizace bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města 

nebo úrovně bydlení. 

Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu 
(1. patro, dveře č. 104).

nulých letech nebyl o tyto půjčky, které město Staré Město nabí-
zí, nijak enormní zájem, po zahrnutí FVE a tepelných čerpadel,  
by se ale situace mohla změnit. „Ve Fondu rozvoje bydlení je stan-
dardně alokována částka ve výši půl milionu korun, pokud bude 
dostatek žádostí, určitě dojde k navýšení prostředků ve fondu tak, 
aby bylo uspokojeno co nevíce žadatelů,“ doplnil místostarosta 
Martin Zábranský. Půjčka od města by mohla být dalším možným 
způsobem financování, praxe totiž vypadá tak, že výstavbu foto-
voltaické elektrárny na střeše domu nebo tepelné čerpadlo si musí 
klient nejdříve zafinancovat a dotaci od státu dostane až zpětně, 
proto je tato možnost pro spoustu lidí značně ztížená, mnohdy 
rovnou nedostupná. Zda bude o možnost získání půjčky od měs-
ta za úrok, který je na dnešní bankovní poměry směšný, zájem 
nebo ne, se ukáže v následujících měsících. Žádosti o půjčku by 
mohli obyvatelé Starého Města podávat až do 24. srpna 2022.

Text: Aleš Korvas

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVÁLILO PODPORU 
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
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Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o stavu investič-
ních akcí, které město letos uskutečňuje, nebo ještě do konce roku 
hodlá uskutečnit. Letos je v plánu dát celkem do investičního roz-
voje města skoro 100 milionů korun. Z předchozího roku jsme 
pokračovali v  demolici areálu Školního hospodářství, kterou 
prováděla firma PBS COM, tyto práce jsou již prakticky u konce 
a  máme zde čistou plochu. Demolice této etapy stála skoro 12 
milionů korun. Nyní probíhá projektování inženýrských sítí. Po 
získání stavebního povolení na stavbu inženýrských sítí bude po-
tvrzena přesná lokace jednotlivých pozemků a město bude moci 
nabídnout část pozemků k prodeji. Zatím děláme vše pro to, aby 
bylo možné během podzimu tento krok uskutečnit. Druhou akcí, 
která byla zahájena již v minulém roce a pokračovala v roce letoš-
ním, byla revitalizace vodní nádrže Jama, odstranění sedimentů 
a zpevnění břehů prováděla firma VHS Javorník. Tato akce je již 
zdárně ukončena a může vám sloužit k  relaxaci a procházkám. 
Nemohu opomenout další revitalizaci území, a to demolici bývalé 
drůbežárny u Čerťáku. Na podzim již od ulice Na Vyhlídce nebu-
de nic rušit váš pohled směrem k Moravě. Demolici drůbežárny 
provádí firma Morkus Morava za vysoutěženou cenu bezmála 8 
milionů korun. Čilý ruch probíhá také v ulicích Nová čtvrť a Fin-
ská, které jsme spojili do jedné investiční akce. V ulici Nová čtvrť 
došlo loni k  výměně kanalizace a  vodovodu, což byla investice 
SVAKu. Na to jsme navázali my s rekonstrukcí komunikace, vy-
tvořením nových parkovacích míst, novými chodníky i veřejným 
osvětlením. Stejný postup bude v ulici Finská. Akce zdárně probí-
há a pro její velký rozsah potrvá až do října. Provádí ji firma SMO 
Otrokovice za celkem více než 14 milionů korun. Letos ještě pro-
běhne rekonstrukce ulic Slavomírova a Škroupova. Ulice Slavo-
mírova byla předána stavební firmě SVS CORRECT v polovině 
července, která zde bude až do poloviny listopadu. Proběhnou 
zde obdobné práce jako v ulici Nová čtvrť s tím, že v části směřu-
jící k ulici Nad Hřištěm bude ještě doplněno vsakování dešťových 
vod. Momentálně probíhá výběrové řízení na firmu, která prove-
de revitalizaci ulice Škroupovy. Zde aktuálně SVAK nechává pro-
vádět výměnu kanalizace a v určité fázi dojde k velmi plynulému 
navázání stavební činnosti firmy, která bude ulici revitalizovat. 
Časově to vychází až do konce listopadu. Zejména u revitaliza-
ce ulic dochází k jistým omezením v životě obyvatel příslušných 
ulic. Proto si velmi vážím vstřícnosti vás všech, kteří trpíte probí-
hající revitalizací. Odměnou vám bude příjemné prostředí opra-
vené ulice. Letos provádíme také několik akcí souvisejících s vý-
stavbou nových nebo obnovou stávajících dětských hřišť. Nejprve 
na jaře došlo k  výměně hracích prvků na dětských hřištích Na 
Kopánkách a mezi bytovkami Alšova - Úprkova. Ovšem daleko 

BUDUJEME, MODERNIZUJEME, VYLEPŠUJEME



zeleň a parkování. Většina investičních akcí je 
samozřejmě spojena s obnovou zeleně, mimo 
to na podzim budeme realizovat výsadbu 
zeleně na ulici Velehradské, v  prostoru mezi 
komunikací před novými domy a komunikací 
na Velehradské. Pro zvýšení kapacity parko-
vání za bytovým domem Na Luční dochází 
v tomto prostoru k vybudování 7 parkovacích 
míst a  zároveň ještě k  rekonstrukci 7 stáva-
jících míst. Parkovací místa již několikátý 
rok budujeme ze vsakovacích dlaždic. Takto 
dojde k  zadržení alespoň určitého množství 
vody na zpevněných plochách. Ještě bych rád 
zmínil úpravu prostranství před smuteční síní 
a úpravu prostranství před radnicí. Obě akce 
realizuje firma JASS UNI. V prostranství před 
radnicí přibyla elektronická úřední deska, kde 
můžete najít nejen informace z  radnice, ale 
třeba i jízdní řády. 

Je ještě několik akcí, které zatím nebyly za-
hájeny. Výstavba otevřené ledové plochy čeká 
na zahájení v polovině září, pokusíme se také 
zvýšit bezpečnost při přecházení silnice u Li-

dového domu instalací světelné signalizace na přechodu a celko-
vou úpravou okolí přilehlé autobusové zastávky. S  ohledem na 
nárůst cen energií připravujeme výměnu svítidel, kdy klasické 
sodíkové lampy budou nahrazeny LED lampami. Tato úprava 
se dotkne páteřní světelné sítě na Brněnské, Hradišťské, Velko-
moravské a Huštěnovské a k nim přilehlým světelným okruhům 
a měla by přinést úsporu na energiích až 40 %. 

Samozřejmě již projektově připravujeme další akce, které 
zlepší vzhled města nebo kvalitu života ve městě. Namátkou chci 
jmenovat projektování „Volnočasového centra“, které bude sloužit 
jako družina, knihovna a prostory střediska volného času Klub-
ko, nebo revitalizaci prostor Za Radnicí, prostoru mezi školami  
v ulici Stojanova, v ulici Hradišťská sever a další. Po dokončení 
rozpracovaných investičních akcí musíme být připraveni pokra-
čovat v dalším rozvoji města.

Na závěr Vám chci popřát klidné prázdninové dny, ať si užijete 
dny volna a načerpáte sil do další práce a aktivit.

Text: Ing. Kamil Psotka, starosta
Foto: Aleš Korvas
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větší investiční akcí je budování workoutového hřiště za tělocvič-
nou u ZŠ 1720. Je to kombinované hřiště, kde je určitá část určena 
prakticky pro ty nejmenší. Ve střední části jsou umístěny posi-
lovací stroje, které mohou využívat prakticky všechny generace. 
Pak je zde část s workoutovou sestavou, malou lezeckou stěnou 
a trampolínami. Věřím, že hřiště dobře poslouží všem generacím 
včetně žáků ZŠ v  rámci tělocviku. Hřiště si vyžádalo bezmála  
4 miliony korun a realizátorem se stala firma ZESS. Sloužit za-
čne ve druhé polovině srpna. Dalším hřištěm zejména s lanovými 
prvky, které zatím prakticky ve Starém Městě nemáme, v hodnotě 
2,5 mil. Kč, bude dětské hřiště mezi MŠ Rastislavova a bytovkou 
Za Mlýnem. Doplní zde Rákosníčkovo hřiště, které je pouze pro 
ty nejmenší. Toto hřiště by mělo být dokončeno začátkem září 
a  výběrové řízení zde vyhrála realizační firma GARD&N. Vý-
znamné změny se dočkají děti z  Mateřské školy Komenského, 
kde v  září budou moci začít využívat rekonstruovanou školní 
zahradu s řadou nových prvků, jejíž realizace si vyžádá více než 
3,5 milionu korun. Práce se jistě dobře zhostí firma FLORSTYL, 
která již čile v zahradě „úřaduje“. Investiční prostředky se vždy 
snažíme rovnoměrně rozprostřít do akcí, které budou sloužit co 
nejširší skupině občanů napříč 
věkovými kategoriemi. Pro-
to jsme letos nezapomněli ani 
na generaci seniorů a  chceme 
jim usnadnit mobilitu v  do-
mově s  pečovatelskou službou 
na Velehradské, kde probíhá 
realizace výtahu. Akce si vyžá-
dá více než 1,4 mil. Kč a výtah 
realizuje firma Vymyslický. Ve-
stavba výtahu byla spojena i se 
stavebními pracemi a  výtah by 
měl obyvatelům začít sloužit 
v polovině srpna. Také jsme ob-
novili jednu z našich drobných 
sakrálních památek – kříž na 
Tovární z roku 1737. Je to jed-
na z  našich nejstarších, a  tedy 
i  významných památek a  pís-
kovcový materiál vyžadoval po 
cca 25 letech nutnou opravu. 
Prakticky průběžně se věnu-
jeme dvěma tématům, a  to je 
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Volby do zastupitelstva města Staré Město se budou konat v termínu 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 do 16:00 hod.

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

branky, rohové praporky, nové sítě za brankami, nové střídačky 
s polykarbonátovým zastřešením a plastové sedačky s opěradly. 
Největší investicí je náhrada starého koberce s umělou trávou za 
nový umělý trávník se zásypem z křemičitého písku a pryžové-
ho granulátu, výška vlákna umělého trávníku bude min. 45 mm 
a  pod kobercem bude instalována pružná vodopropustná pod-
kladní vrstva. Jedná se o umělý fotbalový trávník III. generace. 
Nový povrch bude splňovat parametry FIFA koncept kvality 
FIFA QUALITY a platného prováděcího pokynu FAČR.

„Po aktualizaci rozpočtu se finanční náklady rekonstrukce 
vyšplhají na 20 milionů korun. Na realizaci projektu se bude po-
dílet 1. FC Slovácko, které bude také nositelem žádosti o dotace 
na Národní sportovní agentuře. Výchova talentované mládeže 
v obou klubech si zaslouží kvalitní zázemí.“ upřesnil Mgr. Martin 
Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu Širůch 
má své nejlepší roky za sebou. Jeho nevyhovující stav dlouhodobě 
kritizují zástupci fotbalové akademie 1. FC Slovácko i Jiskry Staré 
Město. Ke svým tréninkovým a mistrovským utkáním je využíva-
jí nejen chlapci, ale i dívky.

Jedinečnou možnost pro výchovu fotbalových talentů 1. FC 
Slovácko nabízí studium na Střední odborné škole a Gymnáziu ve 
Starém Městě. Zde se individuálně sestavují učební plány jednot-
livých sportovců a škola koordinuje rozvrh vyučování s  trénin-
kovými cykly. Sportovci mohou s plným zázemím ubytování na 
internátu skloubit studium s výkonnostním sportem.

I  proto vstoupilo město Staré Město, jako vlastník tohoto 
sportoviště, do jednání s 1. FC Slovácko a připravuje projekt na 
rekonstrukci fotbalového hřiště s umělou trávou.

A co bude rekonstrukce zahrnovat?
Projekt počítá s  novým mobiliářem - hliníkové fotbalové 

VE SPORTOVNÍM AREÁLU ŠIRŮCH SE CHYSTÁ VÝMĚNA 
UMĚLÉHO TRÁVNÍKU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

mailto:novinysmn@email.cz
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V pátek 17. 6. jsme v překrásných prostorách Rajského dvora 
Stojanova Gymnázia na Velehradě uspořádali dobročinný večer 
věnovaný Viktorce Kudrové. Viktorka bojuje s nelehkou nemo-
cí, ale naše tancování alespoň na chvíli rozveselilo její nevinnou 
dětskou dušičku.

Společnými silami jsme obdarovali rodiče Viktorky částkou 
27 500 Kč. Připojila se k nám i organizace Včelka sociální služby 
o.p.s., která zaslala finanční obnos v hodnotě 30 000 Kč přímo na 
účet Viktorky.

Velké poděkování patří tanečnicím Kurzů baletu pro dospělé, 
které tímto dobrým skutkem ukončily letošní školní rok, jejich 

rodinným příslušníkům a všem, kteří pomáhali s organizací. Dě-
kujeme i Vojtěchu Kubcovi, Aleně Mazurové za organizaci Včelka 
a v neposlední řadě panu řediteli Stojanova gymnázia Mgr. Mi-
chalu Hegrovi za poskytnutí prostor, které svým kouzlem umoc-
nily atmosféru večera.

Děti jsou kotvy, které drží naše životy. Z celého srdce přejeme 
Viktorce brzké uzdravení a návrat do bezstarostného světa plné-
ho dětských snů. 

Text: Veronika Kaštánková, Foto: Šimon Slavík

TANCOVALI JSME SRDCEM PRO SPOLEČNOU VĚC



8

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Za velmi příznivého počasí se konaly dne 18. 6. 2022 dětské 
rybářské závody MRS z.s  p.s  Staré Město. Závody proběhly na 
rybníku Širůch. Zúčastnilo se jich 16 dětí, většinou absolventů 
dětského rybářského kroužku. Celkovou vítězkou se stala Eva 
Gálová s  celkovou délkou úlovků 266 cm (jde o  součet délek 
všech úlovků), druhý skončil Štěpán Sláma a na třetím místě se 
umístila Ela Šupková. Vítězové obdrželi, kromě dárkových balíč-
ků, hodnotné ceny. Po závěrečném pohoštění byly vydány novým 

Ve čtvrtek 16. června 2022 proběhla v Knihovně Staré Město 
Vernisáž výstavy „ Z tvorby“. Představuje tvorbu žáků a letošních 
pěti absolventů výtvarného oboru ZUŠ Staré Město pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jany Bouzkové. Jsou na ní k  vidění kresby, 
malby, grafiky a nejrůznější kombinované techniky, na nichž ten-

členům a členkám rybářské povolenky. Velký dík patří i sponzo-
rům - Rybářskému centru Staré Město a firmě Chytil Staré Město 
za hodnotné ceny pro vítěze a dárkové balíčky pro všechny účast-
níky. Nezbývá než se těšit na příští dětský rybářský kroužek a dět-
ské závody 2023.

 Text: Aleš Hřib, předseda MRS z.s,p.s Staré Město , 
Foto: Pavel Körber

tokrát žáci měli konečně možnost „naživo“ pracovat a jde vidět, 
že si to napříč nejrůznějšími tématy patřičně užívali. Výstava po-
trvá minimálně do konce září.

Text: Jana Bouzková, Foto: Ondřej Bouzek

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

VERNISÁŽ PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ



I během letních měsíců pokračují ve Starém Městě investiční 
akce. Pro obyvatele Starého Města se budují nové ulice a chodní-
ky, vylepšuje a modernizuje se veřejné osvětlení. Některé investič-
ní akce se již blíží do finální fáze prací, jiné jsou v procesu a další 
na své zahájení teprve čekají.

Práce pokračují na demolici dolní drůbežárny u Čerťáku. Fir-
ma, která vyhrála výběrové řízení, pokračuje v demolici tamních 
budov, které jsou již léta nepoužívány ke svému původnímu úče-
lu. Budovy již mají rozebrány střechy a odvezeny jsou k ekologic-
ké likvidaci také eternitové desky. 

Práce jsou v plném proudu také na rekonstrukci ulic Finská 
a Nová čtvrť, kde se budují nové chodníky a povrch ulice. Obyva-
telé se dočkají také nového veřejného osvětlení, když budou stá-
vající lampy nahrazeny moderními LED svítilnami. 

První obrysy jsou vidět také na nově budovaném workouto-
vém hřišti u druhého stupně základní školy. Realizační firma čeká 
na dodání herních prvků, aby mohly být usazeny na svá místa 
a celá investiční akce tak mohla být dokončena.

Text a foto: Aleš Korvas

VE STARÉM MĚSTĚ POKRAČUJÍ REKONSTRUKCE 
I NOVÁ VÝSTAVBA
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2. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2022 

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů v roce 2022 z prostředků města Staré Město 
pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit.

Konkrétní znění programů, formulář žádosti, příloha č.1 k žádosti, vzor veřejnoprávní smlouvy jsou 
k dispozici na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotační programy města 

a to od 28.06.2022. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2022 do 
31.08.2022.



ní před obecenstvem složeným z rodičů, prarodičů nebo kamará-
dů. Nervozita byla jak na straně vystupujících, tak vedení školy, 
aby se nikomu nic nestalo. To se naštěstí nenaplnilo a všechna vy-
stoupení byla odměněna hlasitým potleskem. Děti si užily nejen 
čtvrteční a páteční vystoupení, ale i celý týden trénování a příprav 
pod dozorem zkušených artistů. Všem účinkujícím gratulujeme 
za jejich výkon.

Text a foto: Aleš Korvas

1010

Z dění ve Starém městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Cirkus HAPPY KIDS je projekt, kdy profesionální artisté na-
učí děti ze základních škol některá svá vystoupení, která po týdnu 
nacvičování a příprav předvedou děti pod vedením profesionálů 
před obecenstvem. V pondělí děti zhlédly vystoupení profesioná-
lů, aby se poté mohly rozhodnout, kterého čísla by se chtěly samy 
aktivně účastnit a dva dny ho ve třídách a o přestávkách nacvi-
čovat. Škola se tak na dva dny stala domovem fakírů, žonglérů, 
provazochodkyň, herců černého divadla, kouzelníků, šašků nebo 
klaunů. Ve čtvrtek a v pátek čekalo děti dvouhodinové vystoupe-

CIRKUS HAPPY KIDS NADCHNUL 
DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY



Soubor písní a tanců Dolina má za sebou nádherný a proslu-
něný týden v Severní Makedonii, konkrétně ve městě Ohrid, které 
se nachází na břehu stejnojmenného jezera tektonického původu 
a je tak rozsáhlé, že by člověk jen stěží uvěřil, že se nejedná o moře. 

Prostřednictvím našeho tance jsme tamní festival obohatili 
o trochu toho slováckého a pohraničního folkloru. V našem po-
dání mohli makedonští diváci zhlédnout Staroměstskou sedlc-
kou, Bílovské, Strání a Lubinu. Velkým potěšením pro nás bylo 
také to, že se na naše vystoupení přišlo podívat i několik Čechů, 
kteří se zrovna v Severní Makedonii nacházeli. V programu zájez-
du nechyběl ani celodenní výlet lodí napříč již zmíněným okouz-
lujícím jezerem Ohrid, což lze označit za opravdovou třešničku 
našeho výjezdu a samozřejmě také zájezdová hra, v rámci které 
jsme si například na tamním mole uspořádali takový menší kar-
nevalový průvod masek z Ria. V závěru zájezdu jsme uskutečnili 
také návštěvu hlavního města Severní Makedonie – Skopje, které 
nás nesmírně uchvátilo svou krásnou architekturou a obrovskými 
sochami nacházejícími se snad na každém kroku. 

 Vše zmíněné v kombinaci se skvělou muzikou pod vedením 
Pavla Mitáše, která nepustila po dobu celého zájezdu nástroje 

Celý školní rok nás provázel výukový program Malá technic-
ká univerzita. Děti si s nadšením a zápalem pro hru zkoušely, jak 
se staví dům, věž nebo dokonce i Karlův most. Bádaly a zkouma-
ly, co je elektřina a odkud se bere. S nadšením poznávaly technic-
ký výkres a zkoušely podle něj postavit a vybavit dům. Hravou 
formou prokládanou důmyslnou metodickou výukou se mnohé 
naučily. Celoroční výukový program byl 17. 6. 2022 slavnostně 
ukončen vystoupením předškolních dětí za přítomnosti pana sta-
rosty Ing. Kamila Psotky, všech dětí a pedagogů. Děti na závěr 
svých „promocí“ dostaly krásné diplomy a  nové stavebnice, se 
kterými dále můžou rozvíjet získané dovednosti. Věříme, že tato 
zkušenost našim dětem pomůže se lépe rozhodovat a udávat směr 
v jejich životní profesi.

Kolektiv MŠ Komenského

z  rukou, zapříčinilo, že tu velkou spoustu vzpomínek, které si 
z tohoto zájezdu vezeme, bude doprovázet už navždy úsměv na 
tváři a hřejivý pocit u srdce. Ono totiž ani tak nezáleží na tom, 
kam člověk jede, důležité je spíše to s kým.

Text a foto: Dominik Stašek

DOLINA VYCESTOVALA PO DVOU LETECH 
OPĚT ZA HRANICE

PROMOVANÍ INŽENÝŘI, SÍNUS, KOSÍNUS, DESKRIPTÍVA 
ANEB „PROMOCE“ JSOU TADY
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branský společně s místostarostou Starého Města zodpovědného 
za oblast školství Martinem Zábranským.

Po prázdninách nastoupí do prvních ročníků jedenašedesát 
dětí.

Text a foto: Aleš Korvas

Slavnostní rozloučení se základní školou ve Starém Městě se 
uskutečnilo ve středu 29. června 2022 v hlavním sále SKC ve Sta-
rém Městě. Čtyři třídy žáků devátých tříd byly postupně předsta-
veny svými třídními učiteli, než budou po letních prázdninách 
pokračovat na zvolených středních školách nebo učilištích. Z le-
tošních 107 deváťáků se dostalo na prvně zvolenou střední školu 
nebo učební obor po přijímacích zkouškách hned 95 procent. 

Poblahopřát ke zvládnutí přijímacích zkoušek a popřát hodně 
štěstí nejen do dalšího studijního života přišli končícím deváťá-
kům starosta Starého Města Kamil Psotka, místostarosta Martin 
Zábranský a  starostové spádových obcí, jejichž děti navštěvují 
staroměstskou školu, Pavel Duda z Kostelan nad Moravou, Lukáš 
Horák z Jalubí a Jaromír Klečka z Nedakonic.

Text a foto: Aleš Korvas

bovat a sáňkovat. Práce probíhají podle harmonogramu, počasí 
nám přeje. Cílem zřizovatele je, aby zahrada byla dokončená do 
konce letních prázdnin

Text a foto: MŠ Komenského
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První vysvědčení z rukou třídních učitelek si převzaly děti na 
prvním stupni Základní školy ve Starém Městě poslední školní 
den. Na svá první vysvědčení se před letními prázdninami děti 
očividně těšily. Paní učitelky dostaly spoustu dárků a  kytiček 
a poté se již všichni mohli začít těšit na letní prázdniny. Popřát 
všem hezké prázdniny přišli také ředitel základní školy Jan Zá-

Dne 4. 7. 2022 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce a revita-
lizace školní zahrady, na kterou jsme se dlouho těšili. Postupné 
přípravy už probíhaly několik měsíců předem. Dostáváme se tím 
od myšlenky k realizaci. Naším hlavním záměrem bylo, aby si děti 
mohly co nejvíce užívat zahrady po celý školní rok. Zahrada bude 
volně členěná podle ročních období. Na jaře si děti mohou vy-
zkoušet zasadit semínko a starat se o rostoucí rostliny na vyvýše-
ném záhonu. Díky novým hmyzím domečkům a ptačím budkám 
se zase budou děti seznamovat s  říší živočichů. Těšit se můžou 
v letních měsících na vodní koryta a mlžící prvky, které přibudou 
ke stávajícímu brouzdališti. Zahrada bude obohacena o další prv-
ky jako je prolézací sestava, kolotoč a houpačky. V podzimních 
měsících budeme s radostí využívat přírodní schovávačky. Také 
zde vznikne větší prostor na jízdu na koloběžkách, kterou děti 
velmi ocení. Díky terénní modelaci kopce se v zimě můžeme bo-

PRVŇÁČCI SI PŘEVZALI SVÁ PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

LOUČENÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

REKONSTRUKCE NOVÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY 
BYLA ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENA
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vyučovali, připravovali žáky k maturitní zkoušce a po celou dobu 
studia se snažili být svým studentům dobrými vzory a oporou. 

Při převzetí vysvědčení zazněla o každém z absolventů slova 
chvály a informace o jeho úspěších či aktivitách po dobu studia. 
Je nám velkým potěšením, že mezi absolventy naší školy je plno 
výjimečných studentů, kteří se již v tomto mladém věku dokázali 
prosadit ve svých oborech, sportovním či kulturním odvětví a šíří 
dobré jméno naší školy. V závěru se za všechny maturanty rozlou-
čili Václav Hrabinec ze 4. A a Jakub Hříbek ze 4. G.

Ke slavnostnímu rázu přispělo velkou měrou také pěvecké 
uskupení pedagogů a  žáků našeho gymnázia, v  jejichž podání 
a  pod taktovkou Mgr. Barbary Tyrajové zaznělo několik písní 
z autorské dílny Voskovce, Wericha a Ježka. O technickou podpo-
ru se postaral Pavel Petrucha ze 3. G. O krásné fotografie, které lze 
zhlédnout na stránkách školy, se zasloužil Mgr. Benedikt Chybík.

Celá akce proběhla ve velmi slavnostní a příjemné atmosféře. 
Velké poděkování si zaslouží všichni členové realizačního týmu, 
pomocníci a  ochotníci, bez jejichž nasazení a  pomoci by akce 
zdaleka nemohla mít tak úžasný ráz. 

Všem absolventům blahopřejeme a  přejeme plno radosti 
a úspěchů na další cestě za vzděláním.

Text a foto: Helena Hlavačková

Před zcela zaplněnými prostory Jezuitského sklepa si ve stře-
du 1. června 2022 převzali svá maturitní vysvědčení absolventi 
Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Ukončení studia na střední škole je jednou z nejvýznamněj-
ších událostí v životě každého člověka toužícího po vzdělání. Tuto 
významnou chvíli měli možnost prožít i  absolventi naší školy, 
kteří se společně se svými rodiči a pedagogy zúčastnili slavnost-
ního předávání maturitních vysvědčení.

Slavnostní akt se odehrál ve dvou blocích. V odpoledních ho-
dinách si svá vysvědčení převzali absolventi tříd 4. A, 4. E, 4. M 
a 4. S. V podvečer se pak z převzetí svých vysvědčení mohli těšit 
absolventi gymnaziálních tříd 4. G a 4. H. O dva týdny později se 
slavnostního aktu předávání výučních listů následně dočkali žáci 
tříd 3. K,F,C a 3. D.

Celé odpoledne zahájil Dalibor Kníž ze 3. G skvělým předne-
sem klavírní skladby Variation od Antonia Vivaldiho. Po úvodní 
zdravici ředitele školy Mgr. Bedřicha Chromka se slova ujal sta-
rosta města Ing. Kamil Psotka. 

Samotné předávání maturitních vysvědčení bylo velmi emo-
tivní zejména pro absolventy a  jejich rodiče, neboť tato událost 
je důležitým životním mezníkem. Své studenty přišlo podpořit 
i plno pedagogů, kteří v  jednotlivých třídách po celé čtyři roky 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
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Na 80 členů dětských folklorních soubo-
rů Dolinečka ze Starého Města a Mladinka 
z Plzně a jejich rodičů se zapojilo do krásné 
akce, která propojila mladé folkloristy na-
příč republikou.

Dlouze plánovaný a  z  důvodu karan-
ténních opatření termínově přesunutý 
výměnný pobyt dětí obou souborů se po 
náročných přípravách a  k  radosti všech 
zúčastněných podařilo uskutečnit v průbě-
hu června. Akce proběhla ve dvou fázích. 
O víkendu 3. – 5. 6. 2022 jsme přivítali děti 
z Mladinky u nás ve Starém Městě. Vzhle-
dem k tomu, že jsme akci koncipovali jako 
reciproční, byli tanečníci a muzikanti uby-
továni v hostitelských rodinách. Jako první 
jsme poskytli zázemí našim milým hostům 
my z Dolinečky. Po příjezdu Mladinky, kte-
rá cestou do Starého Města absolvovala vy-
stoupení na lázeňské kolonádě v Luhačovi-
cích, proběhl v pátek společný taneční večer v Jezuitském sklepě.

Spontánnost, s jakou se všichni tanečníci a muzikanti do akce 
zapojili, a atmosféra, kterou děcka v Jezuitském sklepě vytvořila, 
byla dechberoucí! Málokdo by si asi pomyslel, že děti, které se 
před pár okamžiky ještě ani neznaly, se společně tak úžasně za-
baví. Kdo nezažil tancem, zpěvem a  radostí naplněný Jezuitský 
sklep o tomto pátečním večeru, neví, co dokáže spojení Dolineč-
ka – Mladinka! 

V sobotu se následně Mladinka vydala na poznávací exkurze 
po našem městě. Navštívili Památník Velké Moravy, vystoupali 
na věže u Infocentra a odpoledne si užili v Kovozoo. V podvečer 
se Mladinka představila publiku v rámci akce Zahrada Moravy. 
Před zaplněným náměstím u  kostela Sv. Ducha jsme v  podání 
Mladinky mohli vidět krásná tanečně-hravá pásma z oblasti již-
ních Čech, Plzeňska a Chodska. Vystoupení bohužel přerušila vy-
datná dešťová přeháňka, což ale našim hostům vůbec neubralo na 
náladě. V mžiku začali muzicírovat pod střechou Polyfunkčního 
sálu a bavili publikum i navzdory dešti. Společně s Mladinkou se 
představila i Dolinečka IV, kterou na této akci doprovodila CM 

Bálešáci. Po úspěšném vystoupení se všichni se zájmem podíva-
li na soutěž verbířů. V neděli dopoledne jsme se s našimi hosty 
rozloučili se slzami v očích, ale také s vědomím, že se naštěstí už 
o dalším víkendu zase uvidíme.

Týden byl naplněn aktivními přípravami na plánovaný vý-
jezd, a  tak nám odloučení od našich nových kamarádů uběhlo 
velmi rychle. V  termínu 10. – 12. 6. 2022 proběhla druhá část 
výměnného pobytu, návštěva Dolinečky v Plzni. Všichni účastní-
ci zájezdu (Dolinečka III, IV a CM Dolinečka) se těšili tak, že se 
v pátek ráno po nastoupení do autobusu u ZŠ už ani nechtěli lou-
čit se svými rodiči. Cesta proběhla skvěle. Zpívalo se bez ustání. 

Po příjezdu do Plzně nás čekalo velké vystoupení na premi-
érovém pořadu Mladinky. Po oba víkendové dny se následně 
Dolinečka účastnila Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF 
Plzeň 2022. V průběhu víkendu jsme absolvovali velké množství 
aktivit a  vystoupení, průvod, přesuny na představení, která se 
v rámci festivalu odehrávala na různých jevištích, ale také společ-
ný taneční večer s Mladinkou a hostitelskými rodinami.

Všichni naši tanečníci a muzikanti byli vzorní a i přes veške-
rou náročnost celé akce byli stále milí, usměvaví, komunikativní 
a neustále, i v civilu, byli velmi reprezentativní a ctili příslušnost 

k Dolinečce, na kterou mohou být opravu 
moc hrdí! Tím vším, jak se chovali, jak tan-
covali a  hráli, jak se prezentovali, udělali 
Dolinečce velice dobré jméno a  získali si 
zasloužený respekt. Prezentace na takovém 
festivalu nebyla žádná malá záležitost a naši 
mladí folkloristé vše zvládli perfektně.

Velké poděkování bych ráda vyjádři-
la kolegům z Dolinečky Renátě Friedlové, 
Lucii Sojákové, Veronice Friedlové, Tomáši 
Vavříkovi a  Veronice Ilíkové. Velmi také 
děkuji manželům Dubovským za poskyt-
nutí autobusové dopravy a panu řidiči No-
votnému za bezpečnou dopravu. Děkujeme 
také kulturní komisi za podporu této akce. 

Především ale velmi děkuji všem hos-
titelským rodinám, které svým nasaze-
ním a  nezištností velkou měrou přispěly 
k úspěšnému průběhu celé akce! 

Zcela speciální poděkování patří ve-

DOLINEČKA – MLADINKA 2022



doucím Mladinky Jitce a  Martinovi Šeflovým, Lindě Hnátové 
a Jaroslavě Kaplanové.

Věříme, že oba víkendy plné hudby, tance a vzájemného ka-
marádství byly pro všechny účastníky příjemné a že nově získané 
zkušenosti a prožitky budou všechny naše tanečníky a muzikanty 
motivovat k další radostné a krásné činnosti v Dolinečce! 

Text a foto: Helena Hlavačková

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 27.06.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. bere na vědomí

K bodu 2) Zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2022 
a k 31.05.2022.

K bodu 5)

5.1 rozpočtové opatření č. 3/2022:
zvýšení příjmů ze 166.207 tis. Kč na 168.544 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 205.112 tis. Kč na 205.405 tis. 
Kč
změnu financování z 38.905 tis. Kč na 36.861 tis. 
Kč

K bodu 12)

12.1 Zprávu o hospodaření společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o. za rok 2021.
12.2 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, 
dobrovolného svazku obcí pro regionální rozvoj 
mikroregionu, za rok 2021.

12.3 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za 
rok 2021.

12.4 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy za rok 2021.
12.5 Stanovisko rady města ke kontrolním zjiště-
ním kontrolního výboru v roce 2021.

12.6 Stanovisko rady města ke kontrolním zjiš-
těním finančního výboru v roce 2021.

12.7 Zprávu kontrolního výboru o provedených 
kontrolách za rok 2022.

12.9 informaci o změně termínů zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město a schůzí Rady 
města Staré Město v období 07–09/2022 s ohle-
dem na konání komunálních voleb do zastupi-
telstev obcí ve dnech 23.09.2022 a 24.09.2022.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA
19.09.2022

RADA MĚSTA
13.07.2022
15.08.2022
05.09.2022

II. schvaluje

K bodu 1) program 22. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek 

členové: Ing. Marek Pochylý
Ing. Pavel Bartošík
Bc. Robert Januška
Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) ověřovatele zápisu: MUDr. Aleš Hřib
p. Martina Všetulová 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 4) 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 příspěvko-
vé organizace na provoz smuteční síně a pokrytí 
cenové 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 pří-
spěvky zřízeným PO). 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 5)

5.2 rozpočtové opatření č. 4/2022 včetně zapra-
covaných změn:
zvýšení příjmů ze 168.544 tis. Kč na 169.486 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 205.405 tis. Kč na 226.404 tis. 
Kč
změnu financování z 36.861 tis. Kč na 56.918 tis. 
Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 6) změnu statutu fondu „Pravidla pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení“ jako základního statutu pro 
hospodaření s peněžním fondem FRB v soula-
du s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 
84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, z důvodu rozšíření titulů pro účely čerpání 
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení a změny pod-
mínek pro vyhlašování výběrových řízení.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 7)
7.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6066/1 
vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 6066/7 
vodní plocha o výměře 167 m2, vše v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, společnosti 3G Real Esta-
te, s.r.o., Panská 895/6, Nové Město, Praha 1, 
IČO 08793131, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem parkování.

[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

7.3 převod majetku a následné uzavření kup-
ní smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 2767 
zast. plocha o výměře 17 m2 v lokalitě ulice 
Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti EG.D, a. s., Lidická 
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.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

7.4 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup pozemku p. č. 6013/193 orná 
půda o výměře 645 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
níka pozemku pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1] 

7.5 prodloužení termínu kolaudace rodinného 
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 důvo-
dů uvedených v zápise.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

7.6 úplatný převod majetku a následné uza-
vření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 
2494/5 zahrada o výměře 789 m2 v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká re-
publika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husi-
necká 1024/11a, IČO 01312774, za cenu dle zna-
leckého posudku ve výši 267.530 Kč, za účelem 
příjezdu do lokality budoucích rodinných domů 
z ulice Velehradská ve Starém Městě.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

7.7 úplatný převod majetku a následné uzavření 
kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 2566/15 
ostat. plocha o výměře 292 m2 v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká 
republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 89.540 Kč, za úče-
lem realizace zeleně. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 8) dotační programy pro 2. kolo na pod-
poru akcí a aktivit v roce 2022 dle předložených 
návrhů:
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-
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U S N E S E N Í
z 80. schůze Rady města Staré Město, konané dne 27.06.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila

zápis ze 79. schůze rady města.
program 80. schůze rady města.

1.3 navýšení ceny za předrcení, třídění a recy-
klaci asfaltového materiálu v areálu bývalého 
Školního hospodářství podle skutečnosti.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednodušeném pod-
limitním řízení na akci Kluziště včetně zázemí 
ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě. 

5.3 v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
změnu odpisového plánu na rok 2022 (I. úprava) 
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Komen-
ského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiš-
tě, 686 03 Staré Město, IČ: 75022532, z důvodu 
navýšení účetních odpisů v souvislosti se zařa-
zením nového DHM – technického zhodnocení 
budovy (montáž klimatizace).

5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů změnu odpisového plánu na rok 2022 
(I. úprava) příspěvkové organizaci Křesťanská 
mateřská škola, Za Radnicí 1823, 686 03 Staré 
Město, IČ: 75022559, z důvodu navýšení účet-
ních odpisů v souvislosti s pořízením nového 
DHM (myčky).

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit úplatný převod majetku – výkup 
pozemku p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemku Česká republika, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Praha 
3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 267.530 
Kč, za účelem příjezdu do lokality budoucích 
rodinných domů z ulice Velehradská ve Starém 
Městě.

1.2 schválit úplatný převod majetku –výkup po-
zemku p. č. 2566/15 ostat. plocha o výměře 292 

m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
pozemku Česká republika, příslušnost hospo-
dařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 
Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČO 
01312774, za cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 89.540 Kč, za účelem realizace zeleně. 

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 4/2022:
zvýšení příjmů ze 168 544 tis. Kč na 169 486 tis. 
Kč
zvýšení výdajů ze 205 405 tis. Kč na 226 404 tis. 
Kč
změnu financování z 36 861 tis. Kč na 56 918 tis. 
Kč

III. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města Staré Město k 31.05.2022.

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

U S N E S E N Í

votního prostředí v roce 2022“
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 9) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město 
v individuální dotaci v roce 2022:

B) Individuální dotace
Veronika Kaštánková 15.000 Kč
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostý-
mového vybavení k veřejným vystoupením) 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 10) peněžní dar pro osobu oceněnou 
Cenou města Starého Město v roce 2022 ve výši 
5.000 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 11) investiční záměr Rekonstrukce 
sportovní haly ve Starém Městě, jehož je město 
Staré Město nositelem.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

III. vyhlašuje

K bodu 8) 2. kolo dotačních programů v roce 
2022 na podporu akcí a aktivit dle předložených 
návrhů:
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“

[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

IV. uděluje
K bodu 10) Cenu města Starého Města v roce 
2022 panu/paní ***. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

V. souhlasí

K bodu 11) s předložením žádosti o dotaci 
k projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Sta-
rém Městě v rámci programu č. 16252 – Re-
gionální sportovní infrastruktura 2020–2024, 
výzvě: REGIONY 2022, Národní sportovní 
agentury.

se zajištěním financování projektu Rekonstrukce 
sportovní haly ve Starém Městě, předkládaného 
v rámci programu č. 16252 – Regionální spor-
tovní infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGI-
ONY 2022, Národní sportovní agentury. Město 
Staré Město zajistí spolufinancování uvedené 
akce ze svého rozpočtu a to v min. výši 30 % 
z celkových prokazatelně vynaložených nákladů 
projektu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

VI. stanovuje

K bodu 12)
12.8 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů 17 členů Zastu-
pitelstva města Staré Město pro volební období 

2022–2026. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

VII. ruší

K bodu 7)

7.1 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
6066/1 vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 
6066/7 vodní plocha o výměře 167 m2, vše 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray 
Service, a. s., Huštěnovská 2022, Staré Město, 
IČO 27756203, za cenu 1.200 Kč/m2 + přísluš-
ná sazba DPH, za účelem parkování, který byl 
schválen na 20. zasedání zastupitelstva města 
dne 21.02.2022.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

VIII. ukládá Radě města

K bodu 12)

12.7 řešit připomínky z provedených kontrol 
kontrolního výboru v roce 2022 do příštího za-
sedání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

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

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise
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Je to jako sen, před čtyřmi lety to byla 
taková nevinná myšlenka, jak okořenit ta-
nečního ducha. Společná tweeťácká vášeň 
a píle po dvou letech covidem ovlivněného 
života, rušení tanečních soutěží, omezené-
ho cestování a různých restrikcí opět nám 
tanečníkům umožnila zabojovat o  cenné 
kovy na mezinárodní taneční soutěži v Ma-
ďarsku. 

Jak říká klasik: „Dáš-li srdce, bojov-
nost a  vášeň do své činnosti, lze dokázat 
skoro cokoliv“. Nicméně každá mince má 
dvě strany. Chceš-li ochutnat sladké ovoce 
úspěchu, musíš obětovat své já kolektivu, jít 
cestou sebekázně a  neúnavně pracovat na 
sobě.  

Taneční klub TWEET ze Starého Města 
si pro letošní taneční sezónu připravil vy-
stoupení ve formaci šesti tanečních párů, 
pod názvem „Dance Must Go On…“ / „Ta-
neční zábava musí pokračovat…“. Na kva-
lifikační soutěži „ShowTime Dance Tour 
2022“ v Praze se v měsíci květnu nomino-
val na evropský šampionát V4 Dance Cup. 

Tato taneční soutěž „Visegrad Finals Of ShowTime Dance 
Tour“ probíhala v  termínu od 16. 6. - 19. 6. 2022 ve městě Si-
ófok v  Maďarsku. Cesta za dobrodružstvím, plna očekávání, 
směr Maďarsko započala ve čtvrtek 16. 6. 2022. Po příjezdu se 
tanečníci ubytovali v hotelu Wellamarin ve městě Zamárdi pří-
mo u malebné balatonské promenády, kde po ubytování vyrazili 
relaxovat po dlouhé cestě minibusem. Z rána následujícího dne 
následovalo mapování terénu do sportovní haly ve vedlejším 
městě Siófoku, kde se konal daný šampionát. Při vstupu do haly 
bylo nutno se zaregistrovat, každý tanečník obdržel identifikační 
náramek na ruku a pak tanečníci šli na tribunu obhlédnout kon-
kurenci. V hale to jelo jako po běžícím páse, střídalo se vystoupe-
ní za vystoupením. Kolem tanečního parketu byly ze všech stran 

honosné opony a silné pódiové osvětlení. Několik neúprosných 
porotců z různých zemí za stoly před tanečním parketem svým 
profesorským okem vyhodnocovali kvalitu každého tanečního 
vystoupení. Následovalo ještě seznámení s prostory pro přípravu 
Tweeťáckého večerního vystoupení a povinné tzv. zahřátí taneč-
ních bot formou tréninku. 

Balatonské sluníčko šlo pomalu spát, což byl takový signál, že 
se blíží pro tanečníky něco velkolepého. Chvíle tanečníků Tweetu  
přišla v podvečer dne 17. 6. 2022.  Po vyhlášení jména taneční-
ho klubu TWEET všichni tanečníci  v jednom šiku vstupovali na 
scénu za doprovodu potlesku obecenstva. Všichni tančili s nad-
šením, srdcem a širokým úsměvem na líci. Dle ohlasů nejenom 
z  obecenstva byli tweeťáci skutečně zlatým hřebem večera. Při 
vyhlašování výsledků moderátor přepínal mezi různými jazyky, 
podle toho, ze které země vítězové různých kategorií byli. Bylo to 

STAROMĚSTSKÝ TANEČNÍ KLUB TWEET 
NÁS SKVĚLE REPREZENTOVAL V MAĎARSKÉM SIÓFOKU
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něco nepopsatelného, když tanečníci Tweetu uslyšeli jméno své-
ho tanečního klubu TWEET s vyřčením: „Zlaté umístění“. Jejich 
jásot neznal mezí, i  slza nejednomu ukápla dojetím ve stoje na 
stupínku nejvyšším před davy diváků.  Porotci tanečníkům gra-
tulovali ke zlatému umístění. Taneční klub byl oceněn diplomem 
a každý z jeho tanečníků dostal vlastní medaili. Byl to skvělý po-
cit. Tweeťáci pak zástupcům soutěže po tomto vyhlášení na roz-
loučenou předali upomínkové dary od města Staré Město, které 
si s sebou do Maďarska přivezli. Po soutěži odjeli na ubytování 
a patřičně společně oslavili tento obrovský úspěch.

Následující zbylé dva dny v  příjemném prostředí maďarské 
pohostinnosti, se sluníčkem nad hlavou, zurčící vodou v  bazé-
nu či poznávací výlet do města Tihany byly pro tanečníky už jen 
třešničkou na dortu. Každý příběh má svůj konec, tak se i  tito 

zlatí tanečníci museli rozloučit s Maďarskem a vyrazit se zlatými 
medailemi na cestu k domovu.

Po letních prázdninách od září 2022 začne taneční klub Tweet 
opět psát nový taneční příběh pro sezónu 2022/23 v podání stáva-
jících a věříme i nových zájemců o standardní i latinskoamerické 
tance. V  tanečním klubu Tweet působí různé věkové kategorie 
od mladých juniorů až po ostřílené seniorské matadory. Taneční 
klub Tweet proto zve všechny, tak neváhejte a přijďte si k nám 
zatancovat.

Ze srdce gratulujeme tanečníkům TK Tweet za dosažení těch-
to úspěchů i reprezentaci Starého Města jak u našinců, tak v za-
hraničí a držíme palce do jejich další taneční činnosti.

Text a foto: Karel Holásek

Zpívali jsme spolu s našimi předškoláčky na jejich velké slav-
nosti. Ve školce už se mnohému naučili, a  tak ještě zbývalo slo-
žit  závěrečnou školkovou vědomostní zkoušku, převzít perníkové 
vysvědčení, zazpívat studentskou hymnu  a  paní ředitelka mohla 
vytáhnout svůj stříbrný meč a  pasovat nás na školáky. Mnohým 
z nás, malým i velkým, ukápla nejedna slzička, když jsme si vykra-
čovali při písničce s aktovkami na zádech. No ale dříve, než jsme 
úplně naši milovanou školičku opustili, stihli jsme si ještě v předve-
čer svátku svatého Jana užít takzvanou Svatojánskou noc plnou her 
soutěží a nečekaných dobrodružství, tentokrát ve stylu pohádek. Ti 
nejodvážnější předškoláčci dokonce v KMŠ přespali bez mamin-
ky a bez tatínka a zdoláním noční stezky odvahy potvrdili, že jsou 
velmi stateční a už je jistě ani ve škole nic nepřekvapí. V opět velmi 
nabitém měsíci červnu nás ještě navštívila paní chovatelka zabý-
vající se canisterapií se dvěma záchranářskými pejsky labradory, 
což se nám moc líbilo. A to už byla opravdu poslední akce tohoto 
školního roku.

Tak na shledanou, milí školáčci, a přijďte nám někdy do MŠ 
ukázat opravdické jedničky. BYLO NÁM CTÍ, ŽE JSME MOHLI 

BÝT ALESPOŇ NA MALOU CHVÍLI SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽI-
VOTA. Snad  nezapomenutelnou, aspoň doufáme. Přejeme ve ško-
le hodně štěstí. Vaši kamarádi a paní učitelky z KMŠ 

Text a foto: KMŠ

KLUCI, HOLKY, HOLA! ŠKOLA UŽ NÁS VOLÁ...
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POUŤ KNĚŽÍ A POMOCNÍKŮ 
DĚKANÁTU

Uherskohradišťský děkan P. Josef Říha v  červnu uspořádal 
pro své spolubratry kněze a  jejich pomocníky ve farnosti pout-
ní zájezd do atraktivních lokalit – obce Sazovice a „Hanáckých 
Athén,“ Kroměříže. 

Sazovice nejsou tak proslulé jako Kroměříž, při bližším zkou-
mání však odhalíme netradiční stavbu, která stojí za návštěvu. 
Jedná se o nově zbudovaný kostel okrouhlého tvaru, který si zís-
kal svou pozornost i v zahraničí, kde byl zařazen mezi deset nej-
lepších staveb na světě pro rok 2017.  Právě ve zmíněném roce 
jej po dvouleté výstavbě vysvětil tehdejší olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. Patronem obce je svatý Václav, proto je mu 
zasvěcen i nový kostel moderního vzhledu a najdeme zde nejen 
liturgický prostor, ale také společenskou místnost. 

V kostele sv. Václava v Sazovicích poutníci zahájili své „pu-
tování“ mší svatou. Originální architektonické řešení kněžiště je 
zřejmé z  přiložené fotografie. V  Kroměříži navštívili kostel sv. 
Mořice a strávili zde také příjemné chvíle při varhanním koncer-
tu dirigenta, sbormistra, skladatele a pedagoga Františka Macka, 
oceněného za hudební přínos Českou biskupskou konferencí. 
Svatomořický kostel představuje jednu z největších gotických sta-
veb České republiky. Pro nás je zajímavé spojení s biskupem A. 
C. Stojanem, jehož bustu můžeme vidět u  vchodu. Působil zde 
v období 1908-1917 jako probošt.

Po prohlídce nejvýznamnější památky Kroměříže, barokní-
ho Arcibiskupského zámku, byl poutní den zakončen degustací 
v unikátních vinných sklepech pod zámkem s průvodcem a ře-
ditelem výroby Arcibiskupského zámeckého vinařství Michalem 
Výstupem.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 
BOHEMIACHOR

Na vystoupení smíšeného pěveckého sboru Bohemiachor se 
můžeme těšit 6. srpna 2022 v  18:00 hod. v  chrámu Sv. Ducha. 
Historie sboru začíná již v roce 1993 a jeho členové pochází z růz-
ných koutů České republiky. Mnozí členové jsou sami sbormistry 
různých sborů. Každoročně se až šedesátičlenná výprava schází 
ke čtyřem zkouškovým víkendům a  pravidelnému týdennímu 
soustředění. V rámci těchto setkání, které pořádají pokaždé v ji-
ném místě, sbor organizuje koncerty. 

Základní myšlenkou sboru je poznat způsob práce různých 
sbormistrů, proto jsou na setkání často zváni vynikající hostující 

sbormistři. Doposud se jich před sborem vystřídalo už několik 
desítek, nejen českých, ale i zahraničních.

Repertoár sboru obsahuje skladby všech slohových období, 
v poslední době se zaměřuje převážně na hudbu 20. století. Tak se 
nechme překvapit.

DOŽÍNKY V CHRÁMU 
Jste zváni na dožínkovou mši svatou v chrámu sv. Ducha, kte-

rá letos připadá na neděli 28. srpna v 10:00 hod. 
„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností 

buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v  Kristu Ježíši.“ (1 
Tesalonickým, 5,16-18) 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

OMLUVA
Omlouváme se za chybné uvedení autora fotografie ve Sta-

roměstských novinách č. 6. Uvádíme znovu uvedenou fotografii 
- biskup Antonín Basler ve staroměstském chrámu Sv. Ducha při 
příležitosti předávání osvědčení absolventům kurzu Sociálně du-
chovní aspekty práce dobrovolníka – a jejího autora.

Foto: Honza Čermák. Člověk a víra 
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že dostali certifikát mladého kuchaře, vařečku a malý dárek. A kdo 
vyhrál? Vítězné družstvo bylo čistě dívčí, a to ve složení Emílie Va-
šíčková, Magda Nožičková, Jolanka Sadílková a Agáta Valentová

HOSTĚTÍN 
– ŠKOLA V PŘÍRODĚ 3. A A 3. C

Děti ze 3. A a 3. C se vydaly na týdenní školu v přírodě do malé 
vesničky Hostětín – ležící v Bílých Karpatech. Obsahem celotýden-
ního výukového programu, nazvaném ,,Bádej a hraj, poznej svůj 
kraj“, bylo praktické   poznávání vody a života ve vodě, živočichů 
v zahradě, zapomenutých řemesel, života v lese…

Plno informací, které děti získaly během výukových programů, 
uplatnily jako reportéři v závěrečné prezentaci a doufáme, že pou-
žijí i v dalším životě. Velké poděkování patří zdravotní sestře Hance 
Fantové, která se o nás všechny výborně postarala.

OPĚTOVNÝ TROJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH, TENTO-
KRÁT VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI EX LIBRIS!
V  letošním roce se nám opakovaně potvrdilo, ko-

lik žáků máme nadaných i  po výtvarné stránce. Už podru-
hé se nám podařilo získat tři ocenění v  rámci jedné soutěže. 
Knihovna BBB v Uherském Hradišti každoročně vyhlašuje výtvar-
nou soutěž Ex libris, která je vždy s nějakým podtitulem – letos jím 
bylo „Aby ze světa nevymizela radost“. Při tvorbě této malé knižní 
značky mohou žáci využít libovolnou techniku, ale vždy je přede-
vším důležitá originalita pojetí tématu. A naše žákyně originální 
jsou! V  rámci kategorie „starších žáků“ získaly Adéla Hastíková 
z IX. D a Natálie Geryšerová ze VII. A krásné 3. místo, čestné uzná-
ní si odnesla Zuzana Husaříková z IX. B. Holkám moc gratulujeme 
a přejeme další úspěchy i v nadcházejícím studiu.

DEN EVROPY S 8. D A NĚMCI
V rámci spolupráce se SVČ Klubko se nám naskytla skvělá pří-

ležitost účastnit se projektu Erasmus s německým volnočasovým 
klubem Droste-Haus a  žáky gymnázia Nepomucenum Rietberg. 
Do projektu jsme zapojili třídu 8. D. Cílem tohoto dvouhodino-
vého online setkání bylo seznámit se a navázat kontakt pro další 
spolupráci, která bude pokračovat v příštím školním roce. Zpestře-
ním tohoto setkání bylo vzájemné promítání videí o školách, které 
si žáci předem připravili, a  různé aktivity o  společných zájmech, 
místech v Evropě a tradicích.

Text: ZŠ Staré Město

PO STOPÁCH OMBUDSMANA
Žákovský parlament naší školy se zúčastnil dětské konferen-

ce v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. Její součástí jsme 
mohli být díky úspěchu soutěžního videa o práci ombudsmana na 
téma „Jak ombudsman pomáhá dětem“.

Na konferenci se nám představili současný ombudsman JUDr. 
Stanislav Křeček a jeho asistentka Mgr. Monika Šimůnková. Poté 
jsme se pomocí her učili a  diskutovali o  tom, jaké můžeme mít 
problémy, jak je řešit a na koho se s nimi obrátit. Vše bylo řešeno 
zábavnou formou, a my jsme se tak nenudili. Po obědě jsme pokra-
čovali v diskuzi s ombudsmanem a jeho asistentkou. Bylo možné 
položit jakoukoli otázku, např. kolik lidí ročně hlásí nějaký pro-
blém či jak je pro ombudsmana složité spolupracovat s ostatními 
úřady. Po skončení jsme ještě zavítali do Ústavního soudu.

O POHÁR STAROSTY UHERSKÝ BROD
Zástupci 2., 3., 4. a 5. tříd  (děvčata i chlapci) se vypravili na at-

letické závody do Uh. Brodu na atletický areál Základní školy pod 
Vinohrady.

Závodilo se v běhu na 60 m. Druháčci bojovali ve skoku dale-
kém z místa, třeťáci házeli medicimbalem 1 kg. Žáci 4. tříd házeli 
do dálky tenisovým míčkem a páťáci měli zastoupení ve skoku da-
lekém z rozběhu. Do celkového hodnocení  se zapsala štafeta slože-
ná ze čtyř zástupců. Byla to pro nás premiéra a moc jsme si to spo-
lečně užili. V jednotlivcích jsme vybojovali krásná dvě první místa 
v běhu na 60 m. Miriam Němčická 2. C a Anna Marie Kotačková 4. 
C.  Anička Kotačková zabodovala také v hodu míčkem a zajistila si 
stříbrnou medaili. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a skvě-
lé výsledky! Budeme se těšit na další ročník.

MLADÍ KUCHAŘÍCI BOJOVALI 
O TITUL MASTERCHEF

Sešly se tři nejodvážnější týmy v naší krásné školní kuchyňce, 
aby zabojovaly v kuchařských dovednostech, které získaly v prů-
běhu letošního školního roku. Úkolem bylo připravit za 90 minut 
tříchodové menu, které se bude skládat z předkrmu, hlavního jídla 
a dezertu. Všechny týmy byly perfektně připraveny. Měly vymyš-
lené menu, připravené suroviny, rozpis práce, rozdělené úkoly. Po 
hodině a půl „kuchařského koncertu“ musely připravené pokrmy 
na talíř a před porotu. Ta všechny chody ochutnala a vyhlásila vítě-
ze letošního ročníku. Členové druhého a třetího družstva obdrželi 
kuchařská vysvědčení a každý i svoji první vařečku. Vítězové soutě-
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Dne 4. srpna 2022 oslaví 85. narozeniny naše 
milá maminka, babička a prababička paní 
Marie Vandová ze Starého Města.
Za její lásku jí přejí hodně božího požehnání 
synové Josef, Jaroslav a dcera Marie se svý-
mi rodinami. Pravnoučata jí posílají velikou 
pusu!

Dne 16. května 2022 by se dožil 80 let pan 
Lubomír Stašek.
S láskou stále vzpomínají manželka Pavla, 
synové Lubomír a Tomáš s rodinami.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 13. srpna 2022. 
Další noviny vyjdou 

26. srpna 2022.

Blahopřání

Vzpomínka
✔ 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

Již čtyři desítky let se starají učitelky v  Mateřské škole Ras-
tislavova o děti ze Starého Města. Berušková školka, jak ji dnes 
nikdo jinak nenazve, zahájila svoji činnost v roce 1982, kdy ji po-
stavili zaměstnanci Slezanu, aby v ní mohlo být postaráno o děti 
jejich zaměstnanců. Od té doby prošla školka vývojem, postupně 
byla předána do správy města a několikrát rekonstruována. Kula-
té výročí narozenin si kromě současných učitelek přišly připome-
nout také bývalé pedagogické i nepedagogické pracovnice, které 
ve školce působily, včetně první ředitelky paní Jitky Němečkové.

Slavnostní setkání zahájily v  odpoledních hodinách tancem 
děti z  MŠ Rastislavova následovány vystoupením žáků Základ-
ní umělecké školy ve Starém Městě. Poté se již téměř tři desítky 
přítomných přemístily do jedné ze tříd beruškové školky, aby si 
vyslechly projev současné dlouholeté ředitelky Ivety Poláškové. 

Několik slov pronesl také senátor a bývalý dlouholetý starosta 
Josef Bazala stejně jako místostarosta Starého Města Martin Zá-
branský. 

Text a foto: Aleš Korvas

MŠ RASTISLAVOVA OSLAVILA ČTYŘICET LET 



PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

Foto: Aleš Korvas



VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ

Foto: Aleš Korvas


