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Podpora sportu a dětí ve Starém Měs-
tě je dlouhodobě vysoká. V  nastoleném 
trendu pokračuje vedení města i  nadále 
a ve Starém Městě začne ještě letos budovat 
nová dětská hřiště a  sportoviště. Některá 
bude nutné jen zrekonstruovat, jiná se mu-
sejí postavit zcela nová. 

Rekonstrukce se dočká dětské hřiště 
a  zahrada Mateřské školy Komenského. 
Současné hřiště je již značně zastaralé a ně-
které herní prvky již neodpovídají součas-
ným bezpečnostním požadavkům. Dojde 
zejména k  výměně dopadových ploch za 
gumové, zcela nové budou herní prvky 
a  výstavba naučné části zahrady, kde děti 
budou moci poznávat a  pěstovat bylinky. 
Některé prvky zůstanou zachovány a dojde 
jen k jejich opravě.

Razantní změny se dočká také sportov-
ní hřiště Za Mlýnem, kde je v současnosti 
betonová plocha pro basketbal. Nově zde 
vznikne víceúčelové hřiště s herními prvky 
pro děti všech věkových skupin.

Největší proměnou ale projde výstavba workoutového hřiš-
tě u druhého stupně základní školy. Prostor vedle hřiště s tarta-
novým povrchem, vybudovaného před čtyřmi lety, doplní letos 
tři další sportoviště. Prvním z nich bude dětské hřiště pro menší 
děti, které bude disponovat spoustou prolézaček, lanových prvků 
a mnoho dalšího, druhou část bude tvořit workoutové hřiště, kte-
ré nabídne možnost cvičit s vlastní vahou těla na několika sporto-
vištích. Třetí částí bude posilovací část. „Věříme, že tuto část ocení 

zejména senioři. Bude se jednat o soustavu posilovacích strojů, 
které budou napevno zabudované k zemi. Věříme, že si obyvatelé 
najdou k tomuto hřišti cestu a budou jej hojně využívat,“ uvedl 
starosta Kamil Psotka. I se stávajícím hřištěm tak vznikne spor-
tovní areál o výměře téměř 2400 m2.

Všechna hřiště budou pochopitelně k využití zdarma. Celko-
vé náklady na vytvoření těchto hřišť se budou pohybovat kolem 
deseti milionů korun.

Text: Aleš Korvas
Grafika: MěÚ Staré Město
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Dva roky se z  důvodu protiepidemických opatření nekonal 
ples SRPŠ při Základní škole ve Starém Městě. Dva roky žáci 
posledního ročníku základní školy netančili před svými rodiči 
a prarodiči polonézu, na kterou pod vedením učitelů nacvičovali 
několik měsíců. Letošní rok byly ale oba sály Společensko – kul-
turního centra zaplněny dětmi ve společenských šatech a několi-
ka stovkami návštěvníků. 

Osmatřicet párů předvedlo rodičům i  prarodičům krásně 
nacvičenou polonézu, na kterou se připravovaly několik měsíců. 
Původní termín, kdy se měl školní ples konat, byl stanoven na 
konec ledna. Tehdy ale ještě platily přísné limity na počet osob, 
které se mohly shromažďovat, proto byl ples odložen. Vedení ško-
ly a SRPŠ se rozhodlo ples nezrušit, ale jen posunout na pozdější 
květnový termín. 

Po zahájení plesu ředitelem Janem Zábranským a předsedou 
SRPŠ Romanem Janíkem nastoupila první ze tří skupinek pod 
vedením paní učitelky Terezy Provodovské ke svému vystoupe-
ní. Taneční páry se nezalekly nervozity a předvedly bezchybnou 
polonézu. Po nich se předvedly děti pod vedením Bohdany Kry-
stkové a také ony se ukázaly v tom nejlepším možném světle. Zá-
věr vystoupení polonézy patřil žákům, které připravoval ředitel 
Jan Zábranský. Nakonec zatančily všechny skupiny dohromady. 
V  zaplněném sále to nebylo nic jednoduchého, ale nakonec se 
všem vystupujícím podařilo vměstnat do zástupy rodičů značně 
omezeného prostoru a ukázkově zvládli i taneční kreace nároč-
nější na prostor.

Celé vystoupení předvedli během večera ještě jednou, a i to se 
setkalo s mohutným aplausem. Překvapením večera bylo vystou-
pení aerobikové skupiny, které opět připravovala paní učitelka 
Krystková.

Ples staroměstské základní školy bývá vyhlášený pro svoji bo-
hatou tombolu, která nezklamala ani letos. Pro návštěvníky plesu 
bylo připraveno 250 cen.

Text a foto: Aleš Korvas

PLES SRPŠ PO DVOU LETECH ZAPLNIL SOKOLOVNU
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Položením věnců uctili představitelé města památku obětí 
druhé světové války v pátek 29. dubna 2022. Nejprve se sešli sta-
rosta Kamil Psotka, místostarosta Martin Zábranský, místosta-
rosta a  senátor Josef Bazala spolu s  radním Josefem Trňákem 
u  památníku obětí z  řad členů Sokola u  Společensko – kultur-
ního centra ve Starém Městě. Po položení květin za přítomnosti 
členek Sokola ve Starém Městě se všichni přemístili k památníku 
obětí druhé světové války, který se nachází naproti hřbitova na 
Hradišťské ulici. V krátkém projevu starosta Kamil Psotka připo-
mněl, že je to již 77 let od ukončení 2. světové války. „Tato událost 
vypadá, že se odehrála hodně dávno, ovšem ve světle dnešních 
dnů v souvislosti s válkou na Ukrajině vidíme, jak je důležité si 
připomínat těžká léta pro naši zemi a  sami se jakkoliv přičinit, 
aby se tyto hrůzy nikdy neopakovaly třeba už jednoznačným od-
mítavým postojem k  násilí,“ uvedl starosta Kamil Psotka. Poté 
položili květiny k pomníku padlým nejen zástupci radnice a čle-
nek Sokola, ale také dalších spolků, které ve Starém Městě působí. 
Nechyběli ani představitelé dalších politických uskupení a veřej-
nosti, čestnou stráž opět drželi mladí skauti. 

„I ve světle událostí na Ukrajině si musíme přiznat, jak jed-
noduše se dá dostat do situace, která před 83 lety vyústila v ob-
rovskou tragédii, zahájení druhé světové války. Je skoro zvláštní, 
že lidé rychle zapomněli na hrůzy a obrovské lidské neštěstí prv-
ní světové války a  následně se vrhli do dalšího neštěstí. Stačilo 
k tomu několik lidí, manipulátorů v čele tehdejšího Německa. Po-
dotýkám, že tito manipulátoři byli před 2. světovou válkou zvole-
ni naprosto legitimně v demokratických volbách,“ dodal nakonec 
starosta.

Od památníků na Hradišťské ulici se nejvyšší představitelé 
města společně s několika lidmi z řad veřejnosti přesunuli k pa-
mátníku na Potmělučce, kde v  poslední den války, jen několik 
málo hodin před úplným osvobozením Starého Města, prchající 
německá armáda zastřelila pět mužů jako odvetu za zabití dvoji-
ce německých vojáků. Jeden z chlapců, kteří měli být popraveni, 
jako zázrakem přežil a podařilo se mu dostat zpět do města, kde 
o této události informoval.

Staré Město bylo stejně jako další města regionu osvobozeno 
30. dubna Rudou a rumunskou armádou.

Text a foto: Aleš Korvas

PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA UCTILI PAMÁTKU OBĚTÍ 
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Město Staré Město vyhlašuje na základě usnesení Rady 
města Staré Město č. 78 bod 3.4./2022 ze dne 16. 5. 2022, 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurs-
ních komisích, v platném znění, konkurs na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, Za Rad-
nicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace.

Požadavky:
• splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon 

činnosti ředitele/ředitelky školy/školského zařízení 
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,

• znalost problematiky organizace, řízení a  financování 
ve školství a příslušných předpisů,

• občanská a morální bezúhonnost,

K  písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo 
úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

• doklady o  požadované odborné kvalifikaci, v  případě 
VŠ vzdělání diplom i vysvědčení o státní zkoušce, vy-
svědčení o maturitní zkoušce,

• doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe po-
tvrzený posledním zaměstnavatelem,

• strukturovaný profesní životopis,
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace(max. 

rozsah 3 stran formátu A4),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
• lékařské potvrzení o  zdravotní způsobilosti k  výkonu 

pracovního místa ředitele/ředitelky škol a  školských 
zařízení (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo: od 1. září 2022

Písemnou přihlášku včetně všech výše uvedených příloh 
doručte nejpozději do 18. 7. 2022 na adresu: Městský úřad Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - ŘEDITELKA KMŠ

V minulém čísle Staroměstských novin došlo při úpravě a ko-
rekci původního textu článku pana Antonína Karáska k pozvání 
na motocyklové závody k omylu.

Milan Šobáň nejezdil „na vylepšené Zetce, která nikdy ne-
spatřila světlo světa“, jak bylo uvedeno v článku. Byl to právě Mi-
lan Šobáň, který musel soupeřit s jezdci, kteří na takových stro-

 Během konání 18. ročníku Slováckého okruhu se objevilo 
několik stížností místních spoluobčanů na službu GAN, která vy-
bírala vstupné po trati ve výši 100 Kč/den a osobu. 

I přes skutečnost, že někteří občané, kteří v lokalitě kolem zá-
vodní trati bydlí, přes trať pouze přecházeli, bezpečnostní služba 
GAN si i přes to chtěla nárokovat vstupné. Toto nepovažuje orga-

V neděli 15. 5. 2022 proběhlo vzpomínkové setkání u hrobu 
jedné z prvních obětí totality, Dr. Ing. Rostislava Sochorce, uvěz-
něného již 23. 2. 1948 a umučeného 13. 5. 1948. 

Přítomen byl i jedenadevadesátiletý syn, nesoucí jméno otce, 
Ing. Rostislav Sochorec, taktéž perzekuovaný v  době totality, 
a další příbuzní.

Setkání se zúčastnili samozřejmě i představitelé města, staros-
ta Ing. Kamil Psotka a senátor Josef Bazala.

Naprosto neplánovaně ve stejný den ve Starém Městě proběhl 
běh pro paměť národa, který má sloužit k tomu, abychom neza-
pomínali na ty, kteří se stali oběťmi totality.

Text a foto: František Ingr

jích závodili.
Tímto se autorovi článku panu Antonínu Karáskovi a moto-

cyklovému závodníkovi Milanu Šobáňovi omlouváme!
Předseda Motoklubu Staré Město, Petr Chmelař

Za korekci článku, Petra Kučerová

nizační tým za správné a od následujícího ročníku obdrží majitelé 
nemovitostí v přilehlém okolí tratě vstupenky zdarma.

Všem občanům, kterých se tato situace týkala, bychom se za 
organizační tým rádi omluvili.

Text: pořadatel 18. ročníku Slováckého okruhu

OMLUVA PANU MILANU ŠOBÁŇOVI A PANU ANTONÍNU KARÁSKOVI

 OMLUVA SPOLUOBČANŮM

VZPOMÍNKA U HROBU ROSTISLAVA SOCHORCE
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Oslava svátku pro milovníky jedné stopy pro letošní rok ve Starém 
Městě skončila na výbornou. Slovácký okruh, kterého se jel ve Starém 
Městě v polovině května již 18. ročník, se vydařil nad očekávání dobře. 
Počasí, které je u venkovních akcí tím nejdůležitějším faktorem, bylo 
organizátorům nakloněno a během prosluněného víkendu se přišlo po-
dívat na rychlé jednostopé stroje několik tisíc diváků. Ti lemovali 4 200 
metrů dlouhou závodní trať téměř po celé délce. Městský okruh, jehož 
trať vede po jindy běžných silnících a ulicích, dává divákům možnost 
vidět na některých úsecích motorky ujíždět rychlostí kolem 200 km/h. 

Letošní ročník měl oproti předešlým několik prvenství. První 
z nich je fakt, že letos se poprvé vybíralo vstupné. Všichni diváci, kteří 
sledovali závody podél trati, museli zaplatit sto korun na den. Za to 
dostali na zápěstí pásku a mohli se volně pohybovat podél trati nebo 
v depu. To představovalo další novinku. Dříve bývalo depo umístěno 
v  prostorách bývalého statku na Školním hospodářství. To se ale le-
tos zbouralo a celý areál je připravován na rozparcelování pro rodinné 
domy. Depo bylo tudíž letos přemístěno do prostoru ulice Východní. 
Z něj bylo možné vyjíždět přímo na start celého okruhu. V depu byla 
také umístěna stage, na níž bylo v sobotu večer vystoupení rockové ka-
pely Tabák a  v  neděli sloužila k  předávání cen vítězům jednotlivých 
kategorií. 

Letošní ročník se jel pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana 
Radima Holiše a senátora Josefa Bazaly. Oba dva se osobně zúčastni-
li nedělního finále a předali ceny vítězům stejně jako starosta Starého 
Města Kamil Psotka a místostarosta Martin Zábranský.

„Celý víkend nám a  samozřejmě hlavně všem závodníkům přálo 
nádherné počasí, které nebývá úplně vždy zvykem. Proto jsme moc 
rádi, že slunečné, i když dost teplé počasí vydrželo od sobotních tré-
ninků až do nedělního podvečera, kdy se jely poslední finálové závody. 
Hlavně jsme za organizátory moc rádi, že se celý víkend obešel bez vět-
ších zranění. Nějaké karamboly samozřejmě byly, to k motocyklovým 
závodům prostě patří, ale nejednalo se o nic závažného. Z toho máme 
samozřejmě velikou radost,“ uvedl hlavní organizátor Petr Chmelař. 

Text a foto: Aleš Korvas

SLOVÁCKÝ OKRUH SE VYDAŘIL NA VÝBORNOU

Třída Třída Class 400 SSP
pořadí Jméno jezdce

1 Krušina Ľudovít SVK Kawasaki ZXR 400 131,19
2 Kunz Petr CZE Honda CBR 400 RR 129,79
3 Horák Patrik CZE Kawasaki ZXR 400 129,73

Třída Třída Class Klasik 125 B
pořadí Jméno jezdce

1 Meyer Chriss DE Morbidelli VR 125 117,35
2 Kalina Karel CZE Rotax 125 112,23
3 Šobáň Milan CZE Rotax - ČZ 110,9

Třída Třída Class Klasik 175 A
pořadí Jméno jezdce

1 Thér Miloš CZE ČZ 125 110,2
2 Mrhálek Jaroslav CZE Benelli 125 106,1
3 Koutný Ivo CZE ČZ 125 OKTZ 106,07

Třída Třída Class Klasik 250 A
pořadí Jméno jezdce

1 Šupík Petr CZE Suzuki TR 111,1
2 Škoda Pavel CZE OSSA 107,88
3 Mráz Karel CZE Honda CB 250 106,81

Třída Třída Class Klasik 350 A
pořadí Jméno jezdce

1 Juřík Josef CZE Yamaha R5 117,01
2 Málek Luděk CZE Yamaha R5 116,04
3 Vencl Tomáš CZE Honda CB 350 113,51

Třída Třída Class Klasik 350 B
pořadí Jméno jezdce

1 Tázler Jaromír CZE Yamaha TZ 118,24
2 Štěpánek Jindřich SVK Yamaha R5 109,96

Třída Třída Class Klasik Superbike A
pořadí Jméno jezdce

1 Korčák Boris SVK Kawasaki ZXR 750 138,07
2 Matuš Karel jun. CZE Suzuki GS 750 127,53
3 Fürböck Johann AUT Weslake Seeley 120,25

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOTOCYKLOVÝCH ZÁVODŮ SLOVÁCKÝ 
OKRUH STARÉ MĚSTO 14. - 15. KVĚTNA 2022

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Třída Třída Class Klasik Superbike B
pořadí Jméno jezdce

1 Kunz Petr CZE Honda CBR 600 F 135,74
2 Medek Miroslav CZE Honda CBR 600 134,9
3 Šlezar Michal CZE Kawasaki ZXR 130,31

Třída Třída Class Moto3 / 125 GP
pořadí Jméno jezdce

1 Meyer Chriss DE Honda RS 134,5
2 Kolář Patrik CZE Honda 125 RS 134,43
3 Tiveron Lorenzo ITA Honda RSW 125 GP 132,52

Třída Třída Class OPEN 250 ccm
pořadí Jméno jezdce

1 Fichna Tomáš CZE Suzuki RGV 250 122,03
2 Mikl Petr CZE Yamaha TZ 250 119,97
3 Matuš Pavel CZE Aprilia RS 250 119,6

Třída Třída Class Sidecar
pořadí Jméno jezdce

1 Chmepař Petr, Zapletal Jiří CZE Suzuki GS 1000
2 Verbík Petr, Parýzek Stanislav CZE Suzuki GS Windle
3 Dlabola Karel, Troubilová Sylvie CZE Suzuki GS

Třída Třída Class SP 125 
pořadí Jméno jezdce

1 Doležal Ivo CZE Aprilia RS 121,97
2 Fojtík Pavel CZE Cagiva Mito SP 121,68
3 Zima Marek CZE Cagiva Mito 120,27

Třída Třída Class Supermono
pořadí Jméno jezdce

1 Kamenický Libor CZE Mali Ahra 10 137,35
2 Loučka František CZE Indian 700 137,31
3 Němeček Karel CZE JF 137,03

Třída Třída Class Supersport 600
pořadí Jméno jezdce

1 Najman Petr CZE Triumpf 155,39
2 Červený Marek CZE Yamaha YZF-R6 154,32
3 Toth Tomas SVK Yamaha R6 153,59

Třída Třída Class Supertwin
pořadí Jméno jezdce

1 Sloboda Miroslav SVK Suzuki SV 142,7
2 Chovanec Daniel SVK Kawasaki ER6 142,5
3 Markalous Jan CZE Kawasaki 650 142,45

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h

Třída Třída Class Superbike
pořadí Jméno jezdce

1 Toth Tomas SVK Kawasaki
2 Pešek Karel CZE Kawasaki
3 Hanzalík David CZE Kawasaki

Státní 
příslušnost Značka motocyklu

Průměrná rychlost 
závodu v km/h
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V květnu letošního roku byla zahájena dlouho očekávaná re-
konstrukce dvou ulic ve Starém Městě. Nová čtvrť a Finská čtvrť 
patřily k nejstarším ulicím bez rekonstrukce. Postupně bude vy-
měněn nejen povrch vozovky, ale dojde také na opravu chodníků, 
výstavbu nových parkovacích míst, veřejného osvětlení a obnovu 
zeleně. „Stavební práce začaly v květnu letošního roku a dokon-
čeny by měly být do poloviny října. Je nám samozřejmě jasné, 
že opravy způsobí nemalé komplikace zejména obyvatelům této 
lokality, nicméně prosíme o trpělivost. Výsledek určitě bude stát 
za to,“ řekl starosta města Kamil Psotka.

Celá investiční akce vyjde na více než 14 milionů korun.
Text a foto: Aleš Korvas

Jezdíte autobusy nebo vlaky ve Zlínském kraji? Dojíždíte pra-
videlně do zaměstnání nebo do školy? Chcete zároveň ušetřit? 
V tom případě vás jistě potěší, že od 1. července letošního roku 
si bude možné pro cesty v autobusech a vlacích na linkách In-
tegrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) pořídit předplatnou 
jízdenku, a to na 30 nebo 7 dní.

„Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do práce, do školy nebo 
kamkoliv jinam nabídneme od poloviny letošního roku předplat-
né jízdné, na které budou moci jezdit jak vlakem, tak autobusem,“ 
říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského 
kraje (KOVED) Martin Štětkář a pokračuje: „Předplatné jízden-
ky budou vázané na krajskou kartu Zetka nebo kartu Moravsko-
slezského 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 prodáváme za 
zvýhodněnou cenu 99,- korun.“

Předplatné jízdné bude fungovat na zónovém principu. Zlín-
ský kraj je rozdělený na 98 zón, zájemce si koupí předplatnou jíz-
denku pro ty zóny, jimiž jeho pravidelná cesta prochází. V těchto 
zónách se pak bude moci po dobu platnosti předplatného neome-
zeně pohybovat vlaky i autobusy.

V první fázi bude v nabídce 30denní nebo 7denní předplatná 
jízdenka. „Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné 
většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12 dnech, sedmidenní 
jízdné pak pátý den,“ připomíná dále Martin Štětkář. V dalším 
období pak kraj počítá s rozšířením nabídky časových kupónů.

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.

Text: KOVED

REKONSTRUKCE FINSKÉ A NOVÉ ČTVRTI ZAČALA

ZLÍNSKÝ KRAJ ZAVÁDÍ OD 1. ČERVENCE PŘEDPLATNÉ 
JÍZDNÉ V REGIONÁLNÍCH VLACÍCH A AUTOBUSECH

http://www.idzk.cz


Skvělá vína, vynikající atmosféra a plno lidí, kteří si přišli užít 
tradiční košt vína ve Starém Městě. Tak vypadala sobota 7. květ-
na 2022 v  prostorách Společensko – kulturního centra ve Sta-
rém Městě. Po dvouleté pauze přišlo několik stovek návštěvníků 
ochutnat některé ze 443 vzorků, které organizátoři ze staroměst-
ského Klubu přátel vína sehnali. Ty v pondělí před koštem také 
několik komisí ochutnalo a ohodnotilo. Tradičně největší zájem 
byl o vítěze jednotlivých odrůd a šampiony výstavy. Tato vína vět-
šinou vydrží jen chvíli po zahájení výstavy a letošní ročník tomu 
nebylo jinak. Během hodiny byli šampioni výstavy pryč a ti, kteří 
je nestihli ochutnat, museli čekat na další doplnění, kterých na-
štěstí bylo během večera několik.

Letošními šampiony se stali v kategorii bílých vín Chardonnay 
2019 PS od BD Sensors z Buchlovic, nejlépe hodnoceným čer-

veným vínem byl Alibernet 2021 PS Zdenka Psotky ze Zlechova 
a nejlépší kolekcí vín byla vína Vinařství Dufek ze Svatobořic-Mi-
střína. Vítězové těchto kategorií obdrželi od pořadatelů sochy sv. 
Urbana, který je považován za patrona vinařů. 

Celé odpoledne se neslo v  duchu ochutnávek vína a  skvělé 
zábavy, ke které dopomohla velkou měrou Cimbálová muzika 
Jaroslava Čecha. Okolo cimbálu se neustále scházely skupinky 
návštěvníků, kteří si při známých i méně známých písničkách za-
zpívali nebo zatancovali.

Organizátorům nezbývá nic než poděkovat za skvělou organi-
zaci a popřát, aby i  ten následující ročník byl minimálně stejně 
vydařený jako ten letošní.

Text a foto: Aleš Korvas

KOŠT VÍNA VE STARÉM MĚSTĚ
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Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Dva roky se odkládalo setkání sedmdesátníků na radnici ve 
Starém Městě. Spolužáci ze Základní školy ve Starém Městě na-
rození v letech 1949 a 1950 bohužel dříve setkání uskutečnit ne-

 SETKÁNÍ DVAASEDMDESÁTNÍKŮ NA RADNICI
mohli z důvodů epidemiologických opatření. Letošní rok se již ale 
vydařil, a tak mohl sedmdesátníky plus dva starosta Kamil Psotka 
přivítat v obřadním sále Městského úřadu ve Starém Městě. 

Text a foto: Aleš Korvas
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Město Staré Město se chystá vybudovat vedle pumptracku také 
menší skill centrum, což je vlastně taková nadstavba pro ještě dal-
ší zdokonalování ovládání kola. Je to multifunkční prostor pro 
trénink a zlepšování techniky jízdy zábavnou formou. Naučíte se 
překonávat překážky, potrénujete rovnováhu, zatáčení, skoky na 
malých i velkých překážkách. „Staré Město drželo toto území jako 
rezervu pro výstavbu zimního stadionu. Venkovní kluziště bude 
stát jinde, takže se území na Rybníčku uvolnilo. Věřím, že nový 
sportovní areál děti i dospělí ocení. Pumptracky úspěšně fungují 
i v okolních obcích a jsou vyhledávané sportovci všech věkových 
kategorií. Investice je plánována na roky 2023 – 2024,“ řekl Mar-
tin Zábranský, místostarosta Starého Města.

Text: Aleš Korvas, Grafika: ing. Michal Severa
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Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

 Na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě se opět stavěl máj. 
V neděli od 15 hodin se vedle kostela Svatého Ducha začali schá-
zet první členové folklorního souboru Dolina, kteří mají stavbu 
máje na starosti. Letos se ale přišlo podívat až nezvykle hodně 
lidí z řad veřejnosti. Mnozí z nich přiložili ruku k dílu a pomohli 
s odkorněním dvanáct metrů vysokého smrku a zdobením zelené 
špičky.

Až kolem páté hodiny odpoledne se z  dřívějších pracovních 
povinností vrátil i místostarosta Martin Zábranský a CM Bálešá-
ci a mohlo se začít se samotnou stavbou máje. První pokus, kdy 
osmnáctičlenný tým začal zvedat smrk nahoru, nevyšel. Napo-
jovaná špice se hned kousek nad zemí odlomila a musela se tak 
opravovat. Druhý pokus už byl ale úspěšný a  po pár minutách 
zapadnul kmen stromu do připravené díry, která byla k  tomu-
to účelu nachystána již při stavbě náměstí. Početně zastoupená 
veřejnost tak mohla před půl sedmou zatleskat celé partě „sta-
vitelů“ pod vedením Erika Feldvabela. Potom již následovala zá-
bava a odměna pro děti, které celé odpoledne netrpělivě čekaly 
na slibované opékání špekáčků. Členové kulturní komise přinesli 
několik laviček a někteří z dospělých se chopili kytar, aby si až do 
večerních hodin společně zazpívali.

Text a foto: Aleš Korvas

STAVĚNÍ MÁJKY VE STARÉM MĚSTĚ 
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Staré Město postaví u Sportparku Rybníček pumptrack pro jíz-
du na kole. Okruh, který je tvořený vlnami a klopenými zatáčka-
mi umožňuje při jízdě udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost 
jízdy pouhým pumpováním. Je to ideální nácvik rovnováhy, ovlá-
dání a získání základních dovedností na jízdních kolech.

„Na pumptracku se nešlape, kolo se pohání pohybem celého 
trupu, jako byste pumpovali kola u  auta velkou pumpou, tak-
že pracuje celé tělo. Jízda na pumptracku je hodně všestranná 
a kompenzační. Naučí vás pracovat s těžištěm, budete pak v te-
rénu rychlejší a  bezpečnější, budete šetřit silami, budete lep-
ší a  zdatnější. Co se na pumptracku naučíte, to velmi využijete 
i v terénu,“ řekl místostarosta Starého Města Martin Zábranský.

NA ZELENÉ LOUCE PŘED SPORTPARKEM RYBNÍČEK 
VYROSTE PUMPTRACK



ZUŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Dalších skvělých úspěchů dosáhli žáci staroměstské ZUŠ, 
tentokrát již v krajských kolech soutěží ZUŠ. Ve hře na dechové 
hudební nástroje získala 1. místo ve hře na zobcovou flétnu Bar-
bora Šmídová, Václav Výstup taktéž 1. místo ve hře na baskřídlov-
ku, Petr Orechovský 2. místo ve hře na trubku, Anděla Blechová 
2. místo ve hře na lesní roh a 3. místo obsadila Magda Polnarová 
ve hře na zobcovou flétnu, všichni jsou žáci pana učitele Martina 
Baláže.V  soutěži cimbálových muzik skvěle reprezentovala naši 
školu CM Dolinka s primášem Tomášem Snopkem, která zvítězila 
v kraji ve své kategorii a postoupila do celostátního kola v Miku-
lově. V krajském kole soutěže ZUŠ v Zašové se zúčastnil i taneční 

Vynikajících úspěchů dosáhly svěřenkyně Jarmily Krystoňové 
v mezinárodní soutěži baletek Na špičkách na konci dubna v Brně. 
Druhé místo si mezi pětadvaceti soutěžícími vytančila studentka 
prvního ročníku druhého stupně ZUŠ Staré Město Eliška Mikušo-
vá s choreografií Raymonda.

Třetí příčku obsadily i studentky 7. ročníku s choreografií Ná-

obor naší školy. Bronzové pásmo a ocenění za technickou připrave-
nost obdržela choreografie Osud (V. Kaštánková). Stříbrné pásmo 
a ocenění za taneční provedení dostala choreografie Sami spolu (J. 
Krystoňová) a konečně Zlaté pásmo vytancovala Eliška Mikušová 
za Variaci Raymondy s oceněním za interpretaci klasické taneční 
techniky (J. Krystoňová).Velké poděkování patří pedagogům, dě-
tem i rodičům za přípravu a dovolím si nesměle tvrdit, že to v tom 
Starém Městě společně neděláme špatně…

Text a foto: Radim Snopek
vedoucí pobočky ZUŠ Staré Město

mořníci a opět zástupkyně 1. ročníku druhého stupně Eliška Mi-
kušová, Ema Hlavsová a Justina Jurásková s choreografií Přítelkyně 
Kitri.

Stejné příčky, tedy druhé a třetí obsadily zástupkyně staroměst-
ské baletní školy na stejné soutěži i na podzim loňského roku.

Text a foto: Jarmila Krystoňová

SKVĚLÉ ÚSPĚCHY STAROMĚSTSKÉ ZUŠKY

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH 
STAROMĚSTSKÝCH BALETNÍCH NADĚJÍ





Slovácký okruh STAROMĚSTSKÉ NOVINY

14 Foto: Aleš Korvas
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15 Foto: Aleš Korvas



Košt vína STAROMĚSTSKÉ NOVINY

16 Foto: Aleš Korvas
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Oslava dne matek, který letos připadl na neděli 8. května 
2022, přilákala do hlavního sálu Společensko – kulturního centra 
ve Starém Městě několik stovek maminek, babiček, tatínků a dě-
dečků, aby se všichni podívali na vystoupení dětí, které si pod 
vedením vedoucích z  SVČ Klubko, staroměstské pobočky ZUŠ 
a jednotlivých mateřských škol, připravily.

Nedělní odpoledne zahájil místostarosta Martin Zábranský, 
který celým odpolednem provázel. Poděkovat a popřát mamin-
kám a babičkám nezapomněli ani starosta Kamil Psotka a senátor 
Josef Bazala. Po zahajovací části už začal samotný program. Jako 
první vystoupila téměř padesátka dětí baletní přípravky, 1. až 4. 
ročníku ZUŠ ve Starém Městě pod vedením Veroniky Kaštánko-
vé. Po nádherném vystoupení je vystřídaly další skupinky SVČ 
Klubko street dance kroužků, nechyběla ani hudební část hry na 
kytary a ukulele, zobcovou flétnu nebo svá vystoupení předvedly 

děti ze všech tří mateřských škol, které ve Starém Městě máme. 
Ukázku cvičení rodičů s dětmi prezentovali zástupci jednoty Orel 
ve Starém Měste.

„Chtěl bych moc pochválit všechny účinkující a  jejich ve-
doucí za vystoupení, kterým potěšili všechny přítomné v  sále. 
Byl to takový příjemný průřez tvorbou základní umělecké školy, 
mateřských škol, Střediska volného času Klubko a  jednoty Orel 
ve Starém Městě. Všechna vystoupení se podařila na výbornou 
a program měl spád i bez nacvičování a generálky,“ uvedl mís-
tostarosta Martin Zábranský.

Přibližně hodinový program byl oceněn mohutným pot-
leskem všech diváků, kteří na dobrovolném vstupném přispěli 
částkou 5 840 korun. Tyto prostředky budou předány v plné výši 
SRPŠ při ZŠ Staré Město a budou následně použity ke vzděláva-
cím potřebám.

Text a foto: Aleš Korvas

DEN MATEK VE STARÉM MĚSTĚ
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Zahájení plavební sezóny 2022 má za sebou Baťův kanál. V so-
botu 30. dubna 2022 zahájili svůj provoz také provozovatelé ob-
čerstvení a půjčovny lodí ve Starém Městě, a to jak na přístavišti 
u plavební komory Baťova kanálu, tak i  restaurace U Osla u ku-
novského jezu. 

Slavnostního odemčení sezóny připraveným klíčem se ujal sta-
rosta Kamil Psotka a po něm také místostarosta Martin Zábranský 
spolu se senátorem a místostarostou Josefem Bazalou. Všem provo-
zovatelům gastronomických služeb popřáli úspěšnou sezónu a co 
největší počet návštěvníků a provozovatelům půjčoven co možná 
nejmenší počet nehod během plavebního roku. Jak potvrdila jedna 
z provozovatelek půjčovny lodí Lenka Lapčíková, všechny lodě již 

Již čtvrtý ročník charitativní akce s  názvem Běh pro Paměť 
národa uspořádal tým kolem Marka Pochylého ve Starém Městě 
v neděli 15. května 2022. Běžecký závod, který se běžel na 5 a nebo 
10 kilometrů, se rozhodly letos vyzkoušet na čtyři desítky běžců 
v nejrůznějších věkových kategoriích.

Letošní ročník vynesl 11  000 korun, což podle organizátora 
Marka Pochylého bude stačit na zaznamenání minimálně deseti 
nových příběhů. „Výtěžek ze startovného poputuje na další natáče-
ní příběhů pamětníků 20. století a rozšíření veřejně přístupné sbír-
ky Paměť národa, kterou organizátoři budují ve spolupráci s Čes-
kým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů,“ uvedl 
Marek Pochylý.

Záštitu nad Během pro Paměť národa ve Starém Městě převza-
li senátor Josef Bazala, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš, 
starosta Uherského Hradiště Ing. Stanislav Blaha a starosta města 
Starého Města Ing. Kamil Psotka.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Aleš Korvas, Drahomír Hlaváč a Petra Kučerová

mají v podstatě na celou sezónu zamluveny, lze tedy očekávat, že 
letošní rok bude pro provozovatele opět úspěšný.

První otevření v  letošním roce čekalo také provozovatele re-
staurace U  Osla Michala Hampalu. Vystoupení hudební kapely, 
grilované speciality a výběr točeného piva přilákal k oslíkovi ně-
kolik stovek návštěvníků a soudě dle jejich reakcí už se všichni na 
otevření těšili. 

Plno měli také v restauraci Přístaviště, kde se konalo slavnostní 
odemčení kanálu. I  tam zavítalo několik stovek návštěvníků, aby 
si při slunečném a teplém počasí u vody pochutnali na výborném 
obědě.

Text a foto: Aleš Korvas

BAŤŮV KANÁL ZAHÁJIL SVOJI DALŠÍ SEZÓNU

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA VE STARÉM MĚSTĚ
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umístila na krásném 7. místě z 12 účastníků.
Oběma žákům gratulujeme k vynikajícímu úspěchu. 

SMRŠŤ ÚSPĚCHŮ…
Do krajského kola Matematické olympiády jsme vyslali na 

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť čtyři deváťáky ze třídy s rozšíře-
nou výukou matematiky a informatiky – Lukáše Malého, Rosti-
slava Procházku, Matěje Straku a Jakuba Vávru. A můžeme před 
nimi jenom smeknout. Všichni čtyři byli úspěšnými řešiteli kraj-
ského kola. Jakub Vávra dosáhl na metu nejvyšší – obsadil první 
místo, Lukáš Malý získal úžasné třetí místo. 

Je snem každého učitele učit ve třídě, kde jsou takoví žáci. 
Všem blahopřejeme.

BODUJEME…
Prý je fyzika těžká… Aspoň to tvrdí většina žáků. Je to ale prav-

da? Myslíme, že Michal Giesl z VIII.D by nesouhlasil – v okres-
ním kole obsadil první místo. Neztratili se ani další reprezentanti 
– Tobiáš Galas, Anna Nekardová, Štěpán Potomský. Všichni byli 
úspěšnými řešiteli. To píšeme o kategorii osmých tříd.

 Podobně úspěšní byli i soutěžící deváťáci – Lukáš Malý obsa-
dil 2. místo, Kamila Holčíková a Matěj Straka byli úspěšnými řeši-
teli. Nejlepší z kategorie devátých tříd postoupí do krajského kola.

Všem můžeme jenom děkovat.
Text a foto: ZŠ Staré Město

ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ MLADÝCH PŘÍRODO-
VĚDCŮ …

Biologická olympiáda se letos nesla v duchu tématu „Jak pře-
žít zimu“. Skládá se z teoretického testu, praktického laboratorní-
ho úkolu, poznávání rostlin a poznávání živočichů. Okresní kolo 
je navíc doplněno o  vstupní práci na jedno z  pěti stanovených 
témat. Za starší kategorii hájili barvy naší školy v okresním kole 
Vítek Zapletal a Ondra Novák. Vítek vybojoval pro naši školu fan-
tastické 1. místo! Ondra skončil na pěkném devátém místě. 

Mladší kategorii zastupovali žáci 6. ročníku Klára Hrudňáko-
vá a Radim Adamík. Radim skončil na 10. místě a Klára na skvě-
lém 3. místě, což opět zaručilo postup do krajského kola. V cel-
kovém hodnocení okresního kola mladší a starší kategorie letos 
nebyla úspěšnější škola než ta naše. Chtěl bych všem poděkovat 
za skvělou reprezentaci a věřím, že i v tom krajském kole by to 
ještě mohlo cinknout.

KLOBOUK DOLŮ PŘED OSMÁKY
V  úterý před Velikonoce-

mi jsme u  nás na škole přivíta-
li téměř 130 matematických talentů  
z  okresu, kteří dvě hodiny řešili tři obtíž-
né úlohy Matematické olympiády. O  ná-
ročnosti úloh svědčí fakt, že z  56 soutě-
žících 6. ročníku bylo úspěšných řešitelů 
devět, v  případě sedmáků ze 44 soutěží-
cích pouze tři, z  29 osmáků osm. V  této 
kategorii se stejným počtem bodů obsa-
dili příčky nejvyšší čtyři soutěžící, mezi nimi i náš Marek Fikes 
z  VIII.D. Mezi úspěšnými osmáky byli i  Eva Bodnar a  Štěpán 
Potomský, všichni ze třídy s  rozšířenou výukou matematiky  
a informatiky.

Moc děkujeme za skvělou reprezentaci. Letošní úspěchy do-
kazují, že matematika nemusí být takový strašák, jak se někdy 
říká.

JAKUB VÁVRA NA NEJVYŠŠÍ PŘÍČCE
„V sedmi parcích žije dohromady 2022 

klokanů a několik koalů. V každém parku 
se počet klokanů rovná celkovému počtu 
koalů ve všech ostatních parcích. Kolik ko-
alů žije celkem ve všech sedmi parcích?“

Takové a podobné úlohy řešilo v pátek 
18. března 4963 řešitelů kategorie Kadet 
ze Zlínského kraje. Nejvyšší metu získal se 
110 body Jakub Vávra z IX.D, který neměl 
konkurenci. Druzí nejlepší za ním měli 
o šest bodů méně.

Kubovi ke skvělému úspěchu blahopřejeme.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Dne 29. 3. 2022 se konalo okresní kolo Olympiády v českém 

jazyce, ve kterém nás reprezentovali žáci 9. ročníku – Vojtěch Ve-
čerka a Kamila Holčíková. V konkurenci 46 účastníků oba naši 
zástupci dosáhli vynikajících výsledků. Vojtěch Večerka obsadil 
5. místo. Kamila Holčíková se umístila na 2. místě, ze kterého po-
stoupila do krajského kola Olympiády v českém jazyce. Tam se 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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O druhé květnové sobotě byla ve Vsetíně ukončena soutěž GP 
žactva Zlínského kraje v rapid šachu. Po třech předchozích turna-
jích v  Kroměříži, St. Městě a  Malenovicích měli staroměstští ša-
chisté celý seriál dobře rozehrán. V posledním turnaji ovládli hráči 
Starého Města pět kategorií ze šesti a mohlo se slavit. Kategorii do 
14 let vyhrál Šimon Starý. Jeho sestra Zuzana zvítězila v soutěži čtr-
náctiletých dívek. V HD12 byl nejlepší Tomáš Babula a v dívkách 
Adéla Bažantová. Druhé místo ve dvanáctiletých získal ještě Radek 

Oprava další části dlažby na hřbitově začala, návštěvníci se tak 
budou muset připravit na omezení, která je na hřbitově čekají. Sou-
časná etapa, která začala v květnu letošního roku se týká prostoru 
před smuteční síní. „Původní povrch je postupně nahrazován zám-

Šudřich. Skupinu do 10 let zvládl nejlépe René Moravec a na stup-
ních ho doplnil třetí Simon Chauvin. Na zářijové Mistrovství Čes-
ké republiky tak postupují tito reprezentanti : H14 Matěj Babula 
a Šimon Starý, H12 Bayarjavkhlan Delgerdalai, Tomáš Babula, D12 
Zuzana Stará, A. Bažantová, H10 René Moravec a Simon Chauvin. 
Gratulace mladým šachistům Starého Města s přáním co nejlepších 
výsledků v Harrachově na Mistrovství České republiky.

Text a foto: A. Macháček p. KM Šk Staré Město

kovou dlažbou na celém hřbitově, tato etapa by měla být hotova do 
konce prázdnin letošního roku a městskou pokladnu by měla vyjít 
přibližně na dva miliony korun,“ uvedl starosta Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

OSM POSTUPOVÝCH MÍST PRO ŠK STARÉ MĚSTO

NA HŘBITOVĚ ZAČALA REKONSTRUKCE DLAŽBY
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U S N E S E N Í
ze 77. schůze Rady města Staré Město, konané dne 25.04.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 76. schůze rady města.
program 77. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem nebytových prostor 
o výměře 53,50 m2 v domě č. p. 14, náměstí Hr-
dinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
6888/3 ostat. plocha/zeleň o výměře 2 m2 v lo-
kalitě Zelnice (u Zlechovského potoka) ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
dobu určitou do 31.12.2024 a nájemné ve výši 
1.000 Kč/m2 a rok + příslušná sazba DPH, za 
účelem zřízení mikrosítě – geodetického bodu 
č. 201.02 pro realizaci stavby „Dálnice D5508 
Staré Městě – Moravský Písek“, dle přílohy.

uzavření smlouvy o právu provést dočasnou 
stavbu na pozemku p. č. 6888/3, v lokalitě Zel-
nice (u Zlechovského potoka) ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.3 uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plyná-
renského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 00567884 (investor nebo bu-
doucí pronajímatel) a společností GasNet, s. r. 
o., Ústí nad Labem, Klíše, Klišská 940/96, IČO 
27295567 (provozovatel distribuční soustavy 
nebo budoucí nájemce) na nájem plynárenské-
ho zařízení: „IS pro RD Velehradská – II. eta-
pa“, 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, dle přílohy.

1.5 Řád veřejného pohřebiště města Staré Měs-
to, dle přílohy.

1.6 ceník za výkon obřadu ve smuteční obřadní 
síni na pohřebišti ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dle přílohy, ve výši 2.300 
Kč včetně DPH za jeden obřad, od 01.05.2022. 

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy na zřízení 
věcného břemene pro oprávněného společnost 
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé 
Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. 
Město, Michalská, ELVOREV, úpr. DS“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř, 
uzemnění (délka 137 m a uzemnění), na po-
zemku p. č. 44/32, 4551/14, 4551/51, 4551/53, 
4551/54 a 4551/56, vše v lokalitě ulice Michal-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dle přílohy. 

1.8 projektovou dokumentaci „Parkoviště v uli-
ci Luční čtvrť, Staré Město.

1.9 projektovou dokumentaci „Parčík v ulici Za 
Mlýnem“.

1.10 projektovou dokumentaci „Revitalizace 
zahrady MŠ Komenského“.

1.11 uzavření Smlouvy o umístění a provo-
zování kontejneru mezi městem Staré Město 
a společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4, IČO 27257843.

1.12 uzavření smlouvy o výkonu provoz-
ních činností a správy přístaviště Staré Město 
mezi městem Staré Město, Staré Město, náměs-
tí Hrdinů 100, IČO 00567884 (provozovatel) 
a spolkem Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, 
Zerzavice 2173, IČO 28554396 (správce), dle 
přílohy. 

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce Parkoviště v ulici 
Luční čtvrť, Staré Město.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na projekční práce 
Staré Město, Veřejné prostranství Za Radnicí – 
projektová dokumentace s dodavatelem MSS 
– projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 
Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 26849836 v souladu 
s návrhem smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Sportovní areál u ZŠ 1720 s dodavatelem ZESS 
a.s., se sídlem Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice, 
IČ: 15547906 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce Revitalizace za-
hrady MŠ Komenského.

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce Parčík v ul. Za 
Mlýnem.

5.3 v souladu s usnesením 19. ZM, bodem 6), ze 
dne 13.12.2021, rozpočtové opatření č. 3/2022:
zvýšení příjmů z 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

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku 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 Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
3G Real Estate, s.r.o., Panská 895/6, Nové Město, 
Praha 1, IČO 08793131, za cenu 1.200 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem parkování.

III. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby s názvem Staré 
Město, Veřejné prostranství Za Radnicí – pro-
jektová dokumentace. Vybraný dodavatel MSS 
– projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 
Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 26849836, s nabíd-
kovou cenou 656 000 Kč bez DPH, 793 760 Kč 
vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem Sportovní areál u ZŠ 1720. Vybraný doda-
vatel ZESS a.s., se sídlem Boršice č. ev. 89, 687 
09 Boršice, IČ: 15547906, s nabídkovou cenou 
2 854 352,94 Kč bez DPH, 3 453 767,06 Kč vč. 
DPH.

IV. souhlasí

3.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 
písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím peněžního daru ve 
výši 5.000 Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, IČ:75022567, od firmy COMER s.r.o., 
IČ: 28274717, Ořechov 281, PSČ 687 37, zastou-
pena Ladislavou Kubíčkovou, jednatelkou spo-
lečnosti. Dar je určen pro potřeby žáků třídy 9.C 
na školní výlet.

3.3 s převzetím záštity města Staré Město nad 
akcí Běh pro Paměť národa ve Starém Městě, 
který se uskuteční dne 15.05.2022.

3.4 s převzetím záštity města Staré Město nad 
akcí SPORTUJ 22, která se uskuteční ve dnech 
19. – 21. května 2022 ve Sportovním areálu Ryb-
níček ve Starém Městě.

V. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Parkovi-

U S N E S E N Í
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ště v ulici Luční čtvrť, Staré Město tyto dodava-
tele: EKOSTAV - STAVBY CZ s.r.o., Seifertova 
1397, 686 03 Staré Město, IČ 07206267, JASS-
-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05, IČ 60743638, 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Pra-
ha 5, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD, MORAVA, OB-
LAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČ: 60838744, SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bí-
lovice 513, 687 12, IČ 25513141, TRADIX RE-
ALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré 
Město, IČ 29188253.

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Revita-
lizace zahrady MŠ Komenského tyto dodavate-
le: FLORSTYL s.r.o., náměstí Svobody 362, 686 
04 Kunovice, IČ 60731346, ZESS, a.s., č. ev. 89, 
687 09 Boršice, IČ: 15547906, SVS - CORRECT, 
spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, 687 12 Bílovice, 
IČ: 25513141, Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Mo-
ravou, IČ 26229455, LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 
906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292, BENJA-
MÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, 
IČ: 25523414. 

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Parčík 
v ul. Za Mlýnem tyto dodavatele: GARD&N 
UH s.r.o., Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČ 

26954575, ZESS, a.s., č. ev. 89, 687 09 Boršice, 
IČ: 15547906, REKOSTAV SERVIS s.r.o., Salaš-
ská 1278, 686 03 Staré Město, IČ: 24257877, Vo-
dohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benát-
ky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455, 
Ondřej Štěpančík, EKOTIP, Částkov 111, 687 
12 Bílovice, IČ 76604756, MONOTREND s.r.o., 
Jamné 34, 666 01 Tišnov, IČ: 29320313.

VI. vyhlašuje

3.1 termín pro podání návrhů nominací osob-
ností na udělení Ceny města Starého Města 
v roce 2022. Termín pro přijímání podání návr-
hů nominací osobností na udělení Ceny města 
Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení 
Radou města Staré Město od 25.04.2022 do 
30.05.2022. Pravidla pro udělování Ceny měs-
ta Starého Města a formulář návrhu na udělení 
Ceny města Starého Města jsou na webových 
stránkách města Staré Město v kategorii Město 
- Cena města.

VII. vzala na vědomí 

4.1 žádost žadatele Monkstone Staré Město 
s.r.o., IČO:07725485, Politických vězňů 912/10, 
Praha o ohlášení odstranění stavby dle § 18n 
stavebního zákona:
Příprava území pro objekt SO 101

Bourání areálového vodovodu
Bourání rozvody NN
Bourání venkovního osvětlení
Bourání rozvodů areálového rozhlasu

Příprava území pro objekt SO 102
Bourání venkovního osvětlení
Bourání drobných objektů 
na pozemcích parc.č. 6068/222 a 6068/136 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město 
k 31.03.2022.

5.2 aktuální přehled o výběru parkovného 
z parkovacích automatů umístěných v ul. Ná-
dražní.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.1 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor o výměře 53,50 m2 v domě č. p. 14, ná-
městí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

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

U S N E S E N Í
ze 78. schůze Rady města Staré Město, konané dne 16.05.2022 v kanceláři starosty
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Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis ze 77. schůze rady města.
 program 78. schůze rady města.

1.1  pronájem nebytových prostor o výměře 53,50 
m2 v domě č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu určitou od 18.05.2022 do 30.06.2022 a ná-
jemné ve výši 650 Kč/m2 a rok, za účelem čalounic-
tví. 

1.2  záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/355 
ostat. plocha o celkové výměře 270  m2 v lokalitě 
ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem okrasné zeleně o vý-
měře cca 200 m2 a přístupové cesty s parkovištěm 
o výměře cca 70 m2.

1.3  záměr na pronájem části pozemku p. č. 3678/1 
trvalý travní porost o výměře 27 m2, v lokalitě uli-
ce Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, za účelem jednotné předzahrádky – 
výsadba zeleně formou trvalek, dřevin a keřů a ulo-
žení velkých dekoračních kamenů. 
 
1.5 pacht pozemku:

p. č. 2646/1 orná půda o výměře     2.119 m2 
p. č. 2646/18 orná půda o výměře       934 m2
p. č. 6034/309 orná půda o výměře           39 m2
p. č. 6034/310 orná půda o výměře           28 m2
p. č. 6034/321 vinice o výměře     1.498 m2
p. č. 6034/322 vinice o výměře     1.572 m2
p. č. 6034/335 orná půda o výměře        193 m2
p. č. 6034/336 orná půda o výměře         240 m2
p. č. 6053/308 ostatní plocha o výměře 17 m2
p. č. 4594/13 ostatní plocha o výměře            40 m2
p. č. 4594/14 ostatní plocha o výměře     39 m2
p. č. 6011/1 orná půda o výměře   60.868 m2 
p. č. 6011/141 orná půda o výměře   16.752 m2
p. č. 6015/1 orná půda o výměře   23.914 m2 
p. č. 6018/4 orná půda o výměře   48.902 m2
celkem                    157.155 m2
v lokalitě Vinohrady a v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Školnímu 
hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, Staré Město, 
IČO 26938243, od 01.06.2022 na dobu neurčitou a 
pachtovné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za 
jeden m2 a jeden rok pachtu, k dočasnému užívání 
a požívání.  

1.6  záměr na převod majetku – 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, za účelem legalizace majetkopráv-
ních vztahů pod distribuční trafostanicí VN/NN.

1.7  záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6010/9 ostat. plocha o výměře cca 1.300 
m2 v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
příjezdové komunikace a chodníku do areálu. 

1.9  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby “Vodní nádrž Jama – odstranění sedimen-
tů“ z důvodu změny technologie zapracování sedi-
mentu a změny ceny díla.

1.10  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování 
projektové dokumentace „Vzdělávací a volnočaso-
vé centrum, Staré Město“, uzavíraný z důvodu sta-
novení termínu dokončení části díla v souvislosti s 
rozšířením projektové dokumentace pro stavební 
povolení do úrovně pasivní standard, související 
změny ceny díla a doplnění realizačního týmu pro-
jektanta dle přílohy č. 1.

1.11  aktualizovanou projektovou dokumentaci 
„Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Město“.

1.12  projektovou dokumentaci „Sadové úpravy are-
álu Velehradská“.

1.13  projektovou dokumentaci „Ozelenění ulice 
Velehradská ve Starém Městě – 1. etapa“.
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1.15  ceník za výkon obřadu ve smuteční obřadní 
síni na pohřebišti ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, dle přílohy od 01.05.2022 ve výši 
2.300 Kč za jeden obřad.

2.1  žádost o dotaci na projekt Sadové úpravy areálu 
Velehradská, Staré Město v rámci 161. výzvy OPŽP.

2.2  uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Par-
koviště v ulici Luční čtvrť, Staré Město s dodavate-
lem SVS - CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice 
513, 687 12, IČ: 25513141 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.3  uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Re-
vitalizace zahrady MŠ Komenského“ s dodavatelem 
FLORSTYL s.r.o., se sídlem nám. Svobody 362, 686 
04 Kunovice, IČ: 60731346 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Parčík v ul. Za Mlýnem, Staré Město“ s dodavate-
lem GARD&N UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 90, 
686 03 Staré Město, IČ: 26954575 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.5  zadávací podmínky k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na akci „Revitalizace ulice 
Slavomírovy“.

2.6  žádost o dotaci na projekt Ozelenění ulice Vele-
hradská ve Starém Městě v rámci 161. výzvy OPŽP.

5.3  v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského 
kraje č. D/1348/2022/KUL na výdaje spojené s rea-
lizací projektu: Zahrada Moravy 2022 – postupová 
soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku“ v celkové maximální výši 23.200 Kč, současně 
však maximálně 24,68 % celkových způsobilých 
výdajů vynaložených na realizaci projektu.

6.3  na základě žádosti o poskytnutí dodatečné 
dotace z prostředků města Staré Město žadatelem 
Společnost Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 
1842/5, 602 00  Brno, IČ: 60557621, finanční pří-
spěvek ve výši 15.000 Kč na pokrytí výdajů souvise-
jících s provozem Kontaktního centra v Uherském 
Hradišti, které poskytuje ambulantní i terénní 
služby i pro občany ze Starého Města. Finanční 
příspěvek této společnosti bude poskytnut formou 
finančního daru na základě uzavřené darovací 
smlouvy.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.8  schválit převod majetku a následné uzavření 
kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 6013/193 
orná půda o výměře 645 m2 v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 
vlastníka pozemku pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 

5.2  schválit změnu statutu fondu „Pravidla pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu roz-
voje bydlení“ jako základního statutu pro hospoda-
ření s peněžním fondem FRB v souladu s ustano-
vením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2, písm. c) zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu rozšíření 
titulů pro účely čerpání zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení a změny podmínek pro vyhlašování výbě-
rových řízení.

6.1  v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů stanovit 17 členů Zastupitel-
stva města Staré Město pro volební období 2022–
2026.

III. neschválila

1.4  pacht části pozemku p. č. 2646/1 orná půda 
o výměře 1.139 m2 a části pozemku p. č. 2646/18 
orná půda o výměře 2.598 m2, vše v lokalitě Vi-
nohrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společností PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 
a.s., U Farmy 275, Otrokovice IČO 46979964, za 
účelem zemědělského využití.

IV. rozhodla

2.2  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
Parkoviště v ulici Luční čtvrť, Staré Město. Vybraný 
dodavatel SVS - CORRECT, spol. s r.o., se sídlem 
Bílovice 513, 687 12, IČ 25513141, s nabídkovou 
cenou 1.263.316,00 Kč bez DPH, tj. 1.528.612,00 
Kč včetně DPH.

2.3  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Revitalizace zahrady MŠ Komenského“. Vybraný 
dodavatel FLORSTYL s.r.o., se sídlem nám. Svobo-
dy 362, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346, s nabídko-
vou cenou 2 916 000,00 Kč bez DPH, 3 528 360,00 
Kč vč. DPH.

2.4  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Parčík v ul. Za Mlýnem, Staré Město“. Vybraný do-
davatel GARD&N UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 
90, 686 03 Staré Město, IČ: 26954575, s nabídkovou 
cenou 1 817 479,20 Kč bez DPH, 2 199 150,00 Kč 
vč. DPH.

V. souhlasí

3.1  v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm.b) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím věcného daru (sešity a papírenské zboží) 
ve výši 14.875 Kč bez DPH pro Základní školu, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace, IČ:75022567, od firmy PAPÍRNY 
BRNO a.s., IČ: 49970933, zastoupená Miroslavem 
Konečným, výkonným ředitelem, se sídlem Křeno-
vá 186/60, Brno, PSČ 602 00. Dar bude použit pro 
potřeby vzdělávání a aktivity dětí.

3.2  v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm.b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
věcného daru (kancelářské zboží) ve výši 5.858 Kč 
pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské 

Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022567, 
od firmy PRECIZ, s.r.o., IČ: 63475715, zastoupená 
Ing. Martinem Ballošem, jednatelem společnosti, 
se sídlem Kvítkovická 1627, PSČ 763 61 Napajedla. 
Dar bude použit jako ceny pro děti.

VI. vyhlašuje

3.4  ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů konkursní ří-
zení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Křesťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace, PSČ 686 03, IČ: 75022559.

VII. určila

2.5  vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky na sta-
vební práce zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na akci „Revitalizace ulice Slavomírovy“ 
tyto dodavatele: Správa a údržba silnic Slovácka, 
s.r.o., Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ 26913216, 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 nebo UH), SYTYS.cz 
s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 
04342381, SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Kar-
lín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303 (pobočka UH), 
RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovi-
ce, IČ 25598643.

VIII. zrušila

1.1 5 ceník za výkon obřadu ve smuteční obřadní 
síni na pohřebišti ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy, ve výši 2.300 Kč včet-
ně DPH za jeden obřad, který byl schválen na 77. 
schůzi rady města dne 25.04.2022. 

IX. pověřuje

6.3  starostu města k uzavření a podpisu darovací 
smlouvy o poskytnutí dodatečné dotace z prostřed-
ků města Staré Město žadateli Společnost Podané 
ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, 602 00  Brno, 
IČ: 60557621, na pokrytí výdajů souvisejících 
s provozem Kontaktního centra v Uherském Hra-
dišti, které poskytuje ambulantní i terénní služby i 
pro občany ze Starého Města.
X. vzala na vědomí

1.14  stanovisko odboru správy majetku, investic 
a ŽP k doporučení finančního výboru Zastupitel-
stva města Staré Město z provedené kontroly v roce 
2021 ve věci „kontrola nájemních smluv – eviden-
ce, cenová politika“.
Stanovisko odboru správy majetku, investic a ŽP 
k doporučení kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Staré Město z provedené kontroly v roce 
2021 ve věci zpětného odkupu stavebního pozem-
ku v areálu bývalého statku. 

2.1  finanční spoluúčast na projektu Sadové úpravy 
areálu Velehradská, Staré Město v rámci 161. výzvy 
OPŽP ve výši nejméně 548.203,48 Kč.
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2.6  finanční spoluúčast na projektu Ozelenění uli-
ce Velehradská ve Starém Městě v rámci 161. výzvy 
OPŽP ve výši nejméně 321.697,64 Kč.

3.3  stanovisko kulturní komise města Staré Město 
ke kontrole poskytování dotací neziskovým organi-
zacím za rok 2020.

3.4  žádost o ukončení pracovního poměru ředitel-
ky Křesťanské mateřské školy, se sídlem Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace, Mgr. Vítězslavy Černé.

4.1  žádost žadatele JISKRA Staré Město, z.s., 
IČ: 26634597 o společný souhlas dle § 96a sta-
vebního zákona na dřevěný přístřešek na parc. č. 
2420/22 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.          

5.1  přehled daňových příjmů inkasovaných za ob-
dobí leden až duben v letech 2021 a 2022.

5.4  stanovisko finančního odboru ke kontrole 
Hospodaření města s volnými finančními pro-
středky provedené kontrolním výborem v roce 
2021.

6.2  stanovisko městské policie k doporučením 
kontrolního výboru ke kontrole hospodaření měst-
ské policie a dodržování zákona o obecní policii.

XI. uložila

1.  Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.2  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. 
č. 240/355 ostat. plocha o celkové výměře 270 m2 
v lokalitě ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
   T: ihned 

1.3  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. 
č. 3678/1 trvalý travní porost o výměře 27 m2 v lo-

kalitě ulice Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.  
     
T: ihned

1.6  zveřejnit záměr na převod majetku – 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, na úředních deskách. 
T: ihned

1.7  zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6010/9 ostat. plocha o výměře 
cca 1.300 m2 v lokalitě ulice Brněnská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.     
T: ihned

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

Víte, že... syreček, který vyčmuchali pejsek a kočička, když hle-
dali svůj domeček, je vlastně ten ,,voňavý“ olomoucký tvarůžek 
a proslavil naše město Olomouc až za oceánem ? Nebo, že Zlín je 
městem animovaného filmu a pan Baťa tu šil boty? My už to všech-
no víme... Heč! Protože naše paní učitelky si s  námi zahrály ce-
loškolkovou poznávací hru, při které jsme podél řeky Moravy pu-
tovali od města k městu a plnily různé úkoly. Tak například, když 
jsme našli obrázek města Pardubice, zahráli jsme si na koňské do-
stihy, ve Zlíně na filmaře a ševce, v Olomouci jsme ochutnávali Olo-

moucké tvarůžky, ve 
Dvoře Králové jsme si 
na safari zatroubili jako 
sloni. A v matičce Praze 
stověžaté, tam kde bydlí 
naši prezidenti a bydle-
li slavní králové, jsme 
si stoupli na špičky, 
udělali věž, a pak si za-
hráli Na Prašnou /zla-
tou bránu/...a  tak jsme 
prošli všechna stanovi-
ště-krajská a významná 
města naší vlasti a  při 
každém úkolu jsme se 
něco zajímavého dově-
děli...

Další akce v  MŠ 
byla jen tak pro legraci. 
... Přijelo k  nám totiž 
legrační divadlo pana Hofmana z  Uherského Hradiště a  zahrálo 
nám hru „Nezbedníci a zpívající lev.“ Hodně jsme se nasmáli, ale 
také poučili, že bez učení nejde dělat vůbec NIC. O tom by vám 
mohl pyšný lev Pepa dlouze vyprávět.

Zavítala k nám také paní učitelka Zdenka Baladová, která se za-
bývá křesťanskou pedagogikou Franze Keta, a vyprávěla nám vel-
mi poutavý příběh víry malého děvčátka schovaného před válkou 
v lese. Co a koho bylo možné v lese potkat a koho holčička ukryla 
ve své skrýši si děti mohly na vlastní kůži prožít, protože se sta-
ly prací s nejrůznějšími zajímavými rekvizitami součástí příběhu. 
Stavěly si z různých hadříků, dřívek, přírodnin, barevných skleně-
ných kamínků skrýše, úkryty a domečky, cítily se u toho báječně... 
důležití, přijatí a obklopeni láskou i v takové nelehké situaci, učily 
se nebát se, a také přijímat druhé a pomáhat těm, kdo to potřebu-
jí. Náš příběh končí štastně - všichni byli díky Bohu a společnému 
úsilí zachráněni... a tak to má na světě být...

Za kolektiv KMŠ děkuje Alena Valešová

NAŠE VLAST JE OPRAVDU NÁDHERNÁ...
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Sestra Sylviane Elisa Ramanamihaja, která aktuál-
ně působí jako misionářka v Polsku, přijela na poutní 
místo Velehrad, kde se věnovala studentům. Při této 
příležitosti navštívila za doprovodu řádové spolusest-
ry z České republiky naši farnost. Při večerní mši sva-
té (14. května 2022) vystoupila se svým svědectvím 
a vyprávěla krátce o své rodině na rodném Madagas-
karu, především však o svém vztahu ke Kristu. Sest-
ra Sylviane je členkou řádu Dcer sv. Pavla, které jsou 
v České republice známé jako paulínky. 

Řeholní kongregace Dcer sv. Pavla byla založena 
v Itálii v roce 1915 a církví schválena v roce 1953. Je-
jich název odkazuje na vztah s apoštolem Pavlem, od 
kterého čerpají inspiraci pro svůj životní styl. V sou-
časné době působí v 50 zemích světa, v České repub-
lice od roku 1993. Žijí v malých i větších komunitách, 
věnují se nakladatelské činnosti a podílí se na šíření 
víry prostřednictvím médií. Důležitým prvkem jejich 

•	 SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
V sobotu 4. 6. 2022 při večerní mši svaté v 18 hodin slavíme vigilii 

slavnosti Seslání Ducha svatého. Po mši svaté od 19.30 do 24:00 hodin 
je kostel otevřen k nočnímu bdění za nové vylití darů Ducha svatého.

V den slavnosti Seslání Ducha svatého – Letnice – v neděli 5. 6. 
2022 jsou mše svaté jako obvykle (7:00, 10:00 hodin). Tímto dnem 
končí doba velikonoční!

•	 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 12. 6. 2022 při mši svaté v 9:30 hodin se uskuteční slav-

nost prvního svatého přijímání 10 dětí. 

•	 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ve čtvrtek 16. 6. 2022 oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně (Boží 

Tělo) mší svatou v 18:00 hodin a eucharistickým průvodem. 

•	 NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO
V pátek 24. 6. 2022 v den Nejsvětějšího Srdce Ježíšova proběhne 

od 17 hodin adorace za posvěcení kněží a mše svatá v 18 hod bude 
obětována za kněze a jejich službu.

života je každodenní rozjímaní 
Božího slova a hodinová ado-
race v kapli, které jim pomáha-
jí sladit své aktivity s Kristový-
mi úmysly.

V  České republice je ře-
holní oděv Dcer sv. Pavla tvo-
řen modrou sukní s vestičkou 
a  světlou halenkou. Charakte-
ristickým znakem paulínek na 
celém světě je přívěšek na krk 
ve tvaru stejnoramenného kří-

•	 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ
Ve dnech 9. - 14. 8. 2022 se v Hradci Králové uskuteční Celostát-

ní setkání mládeže, jehož mottem je citát z bible ze Skutků apoštolů: 
„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16). Doprovází 
ho kulturně duchovní program, určený pro mládež ve věku 14-26 let. 
Program bude pestrý, aby si v něm každý mohl najít, co ho zajímá, 
např. přednášky, koncerty, katecheze, společné slavení eucharistie. 
Více k programu, organizaci a přihlašování na www.celostatnisetka-
nimladeze.cz

•	 SETKÁNÍ RODIN V HRADCI KRÁLOVÉ
Jako součást celostátního setkání mládeže v Hradci Králové je při-

pravován program pro rodiny, které jsou zvány na 13. 8. 2022. Urči-
tě to bude vzájemně obohacující setkání se spoustou zábavy pro děti 
a námětů pro jejich rodiče.

Misionářka Sylviane z Madagaskaru (uprostřed)

Biskup Antonín Basler při příležitosti předávání osvědčení absol-
ventům kurzu Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka

Pietní vzpomínka u  hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce, jedné 
z prvních obětí komunistického režimu

Všechny fotografie: František Ingr. Člověk a víra

ZVEME VÁS

MADAGASKARSKÁ MISIONÁŘKA V NAŠEM CHRÁMU

že, který dostávají při složení prvních slibů. Jeho horizontální rameno tvoří 
otevřená kniha Písma a vertikální představuje stožár vysílací stanice – sym-
bol sdělovacích prostředků. Na rubu kříže je vyobrazen apoštol Pavel s latin-
ským nápisem, který znamená „podle mého evangelia.“

http://www.celostatnisetkanimladeze.cz
http://www.celostatnisetkanimladeze.cz
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Dne 1. června 2022 uplyne jeden rok  
od úmrtí paní Marie Kmentové. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel Josef, dcera  
Bronislava a syn Michael s rodinami.

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

24. června 2022.

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

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA
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VSTUP ZDARMA

26. 6. 2022 14 - 17 h
START: 

náměstí Velké Moravy 
(výdej kartiček do 16h)

Na budovách ve Starém Městě se objevily pavučiny.
Město je plné netopýrů a dalších podivností.

Vydej se zjistit, co se v městě děje.

PO STOPÁCH PO STOPÁCH HRDINŮHRDINŮ
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náměstí Velké Moravy 
(výdej kartiček do 16h)

Na budovách ve Starém Městě se objevily pavučiny.
Město je plné netopýrů a dalších podivností.

Vydej se zjistit, co se v městě děje.
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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



DEN MATEK



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků ze dne 22. dubna 2022, skupinka ve 13:00 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Adam Calík, Jonáš Adam Šebek, Daniel Klvaňa, Boris Buček, Viola Valová, Hanka Martínková.

Vítání občánků ze dne 22. dubna 2022, skupinka ve 13:30 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Amálie Studená, Michael Sedlář, Martin Knebl, Vojtěch Trubačík.


