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Přebytkovým zůstatkem dopadlo hospodaření města Starého 
Města za uplynulý rok. Vyšší daňové příjmy, než se kterými se 
počítalo v době schvalování rozpočtu, a odložení některých in-
vestičních akcí znamenalo pro městskou pokladnu zůstatek ve 
výši více než 36 milionů korun.

Hospodářský výsledek za rok 2021 schválilo na svém pravi-
delném zasedání v  dubnu letošního roku zastupitelstvo města 
jednohlasně. Vliv na kladný hospodářský výsledek mělo podle 
starosty Kamila Psotky několik faktorů. Jedním z nich byly vyš-
ší daňové příjmy, než se kterými se počítalo v době schvalování 
rozpočtu, tedy v prosinci roku 2020. „Svůj podíl na výsledku hos-
podaření mají ale ještě další dva faktory. Jedním z nich je prodej 
pozemků města ve výši více než sedm milionů korun a dalším 
je neproinvestování, respektive nevyfakturování investičních akcí 

v uplynulém roce. Některé akce, se kterými se počítalo, že budou 
uhrazené ještě v minulém roce, se buď platily vloni pouze částeč-
ně, nebo se neplatily vůbec a jejich úhrada čeká až na letošní rok, 
kdy budou dokončeny,“ uvedl starosta Kamil Psotka. To je také 
jeden z důvodů, proč vloni byl výsledek hospodaření kladný, ale 
tento rok se počítá s rozpočtem schodkovým. „Ty částky se pouze 
přelijí z loňského do tohoto roku.Tím to bude mít pozitivní vliv 
na letošní rozpočet,“ vysvětlil Kamil Psotka. 

Některé investiční akce se vloni nezačaly vůbec realizovat. Jed-
ná se například o rekonstrukci ulic Nová čtvrť a Finská. V tomto 
případě zahájení investice město odložilo o půl roku, protože se 
objevila možnost, že by město mohlo dosáhnout na dotace. 

Text: Aleš Korvas

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA UPLYNULÝ ROK
PŘEBYTEK 36 MILIONŮ

Rozdělování jarní části dotací spolkům, které jim pomůžou 
s  náklady na provoz, má za sebou vedení Starého Města. Rada 
města navrhla zastupitelstvu podporu spolků registrovaných ve 
Starém Městě ve výši dvou milionů korun. Všichni zastupitelé na 
své dubnové schůzi hlasovali pro, spolky se tak mohou těšit na 
finanční příspěvek. „Jednotlivé částky se liší podle toho, o kolik 
peněz si jednotlivé spolky požádaly, nicméně všechny požadavky 

jsme museli krátit koeficientem. Celkově se nám sešly požadavky 
na dotace ve výši více než tři a půl milionu korun. Dotace obdrží 
všichni, jen o něco méně než požadovali,“ uvedl na zasedání za-
stupitelstva místostarosta Martin Zábranský.

Druhou část dotací, která je určená na akce, které spolky po-
řádají pro veřejnost, bude rozdělovat vedení města na podzim.

Text a ilustrační foto: Aleš Korvas

MĚSTO ROZDĚLILO SPOLKŮM DVA MILIONY KORUN



Oceněnými žáky byli:
Jakub Vávra – 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 
chemické olympiády, zeměpisné olympiády
Lukáš Malý - 1. místo v okresním kole matematické Pythagoriá-
dy, 3. místo v okresním kole matematické a zeměpisné olympiády
Rostislav Procházka – 1. místo v  okresním kole matematické 
Pythagoriády
Adéla Hastíková – 1. místo v  krajském kole recitační soutěže 
v ruském jazyce
Kamila Holčíková – 2. místo v okresním kole konverzační soutě-
že v jazyce německém
Radim Adamík – 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády

Text a foto: Aleš Korvas
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Před šesti lety začalo vedení Starého Města s  oceňováním 
učitelů z  řad pedagogického sboru v  rámci Dne učitelů, které 
připadá na 28. březen. Tato tradice trvá ve Starém Městě stále 
a výjimkou nebyl ani letošní rok. Ocenění za dlouholetou vyni-
kající pedagogickou činnost si z  rukou starosty Kamila Psotky, 
místostarosty Martina Zábranského a  senátora Josefa Bazaly 
přišly letos převzít Mgr. Lýdie Podhrázká, která učí na druhém 
stupni, a Mgr. Vlasta Dostálková z prvního stupně základní školy. 
Obě kantorky převzaly nejen plaketu J. A. Komenského, ale také 
rytinu staroměstského rodáka Daniela Ignáce Trubače a pamětní 
knihu o Starém Městě.

Mgr. Lýdie Podhrázká učí na staroměstské základní škole 
od roku 2007 český jazyk a výchovu k občanství. Kromě své již 
druhé třídy, kterou vede jako třídní učitelka, se věnuje práci pro 
školní knihovnu, pořádání přednášek, přípravou dětí na recitač-
ní soutěže a  olympiády v  jazyce českém. Obrovský dík jí patří 
také za věnování se dětem v oblasti sportu. Lýdie Podhrázká je 
hlavní koordinátorkou pro trénování barevného volejbalu. Sama 
vede tréninkové jednotky mladších žákyň. Díky jejímu nasaze-
ní a zajímavým a pro děti zábavným tréninkům se podařilo dát 
dohromady kolektiv trenérů, kteří se věnují čtyřem tréninkovým 
skupinám barevného volejbalu, ve kterých sportuje přes 60 žáků 
nejen naší školy.

Druhou oceněnou je učitelka prvního stupně základní školy 
Mgr. Vlasta Dostálková. Již 25 let se přátelsky a  trpělivě věnuje 
dětem, kterým pomáhá s integrací a ve škole vedla i logopedický 
kroužek. Vlasta Dostálková je laskavý a milý člověk, který pracuje 
s nadšením a pozitivním přístupem. U dětí dokáže najít a rozvíjet 
jejich silné stránky. Během covidového období pro děti připravo-
vala a nahrávala výuková videa.

Ocenění převzala také šestice žáků, kteří obsadili přední příč-
ky matematických, fyzikálních, chemických nebo jazykových 
olympiád. 

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ

Mgr. Lýdie Podhrázká Mgr. Vlasta Dostálková
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Ve věku 84 let zemřel 5. dubna 2022 olympijský vítěz ve spor-
tovní střelbě na skeet z  Olympijských her v  Montrealu v  roce 
1976, pan Josef Panáček. Čtyři roky po životním závodu se stal 
mistrem Evropy a  po ukončení aktivní kariéry zůstal rodák ze 
Starého Města u  střelby jako trenér mládeže a  aktivní myslivec 
místního sdružení. 

V roce 2017 obdržel Cenu města Staré Město za významnou 
činnost v oblasti sportovní reprezentace a propagace města. 

Josef Panáček se narodil ve Starém Městě 8. září 1937, pochá-
zel z rodiny autodopravce jako druhý nejmladší ze šesti dětí. Dět-
ství prožil během války, při bombardování cukrovaru v  dubnu 
1945 si v areálu hrál i se svojí sestrou. On bombardování přežil, 
jeho sestra ale takové štěstí neměla a v cukrovaru zahynula. 

Josef Panáček byl skromným, laskavým člověkem, který na 
sobě nikdy nedal znát své sportovní úspěchy a jehož sláva nijak 
neovlivnila jeho charakter. Aktivním sportovcem zůstal až do 
roku 1984. Sportovní kariéru ukončil před Olympijskými hrami 
v Los Angeles, které byly tehdejším Československem bojkotová-
ny. Od té doby se věnoval již pouze trénování.

Jeho celoživotní zálibou byla myslivost. Až do posledních dnů 

byl aktivním členem Myslivecké-
ho sdružení Lípa ve Starém Městě. 
„Zajímal se o druhé, pravidelně se 
účastnil honů, ale i společenských 
akcí, mladším myslivcům vždy 
ochotně poradil. Bude nám všem 
chybět,“ řekl předseda staroměst-
ských myslivců, František Zbra-
něk, který byl od malička také jeho 
blízkým kamarádem.

„Odešel úspěšný reprezentant 
a přitom skromný člověk, který si 
svým odpovědným přístupem ke 
sportovní přípravě a samotnému 
životu zaslouží naše poděkování  
a úctu. Budu na něj rád vzpomí-
nat.“ uvedl místostarosta Martin 
Zábranský. Čest jeho památce.

Text a foto: Aleš Korvas

ZEMŘEL OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ ZE STARÉHO MĚSTA 
JOSEF PANÁČEK

První čáp přiletěl letos na hnízdo u druhého stupně základní 
školy ve středu 31. března 2022. Návrat těchto poslů jara z teplých 
krajin je ve Starém Městě ostře sledovanou událostí. Desítky, ne-li 
stovky obyvatel Starého Města kontrolují vizuálně, pomocí dale-

kohledů nebo online přenosem z  kamer umístěných nad hníz-
dem několikrát denně jeho stav, aby zaznamenali mezi prvními 
okamžik, kdy se ukáže první jedinec.

Právě přenos z kamer je velmi populární. Po stavbě nového 
stožáru s košem, který poskytl opeřencům místo pro stavbu hníz-
da místo zbouraného komínu bývalé kotelny, snímá hnízdo dvo-
jice kamer.

Za poslední tři roky přiletěli čápi zpět do Starého Města letos 
nejdřív. Vloni i předloni byl přílet prvního jedince zaznamenán 
„až“ 2. dubna 2022. Všichni netrpělivě očekávali přílet druhého 
čápa, který se objevil u základní školy přesně o dva týdny později 
16. dubna. Nyní již všichni mohou očekávat vylíhnutí mláďat.

Online přenos z hnízda můžete sledovat na webových kame-
rách na adresách https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42 
a https://www.ipcamlive.com/5ca758dd24180 .

Text a foto: Aleš Korvas

PŘÍLET ČÁPŮ NA HNÍZDIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Vážení rodiče, 
základní umělecká škola v Uherském Hradišti vás srdečně zve na přijímací talentové zkoušky, které se budou konat v týdnu 

od 9. 5. 2022 jak v našich budovách v Uherském Hradišti, tak i na všech pobočkách. Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách www.zusuh.cz, kde se dozvíte termíny talentových zkoušek, dočtete se, jaké obory a studijní zaměření mohou vaše děti 
navštěvovat a co je na přijímacích zkouškách čeká. Přihláška bude přístupná taktéž na webových stránkách od 28. 3. do 21. 5. 
2022. 

Ke vstupu do světa umění stačí tak málo. Jen vyplnit přihlášku a přidat se k nám. 
Budeme se na vás moc těšit. 
Základní umělecká škola Uherské Hradiště

www.zusuh.cz
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Základní umělecká škola 
Uherské Hradiště

pobočka Staré Město
vás zve na

 Hudební obor
12.5. ve 13.00-17.30

Výtvarný obor
12.5. ve 13.00-17.30

Taneční obor
12.5. ve 13.00-17.30

Literárně dramatický obor
12.5. ve 13.00-15.30

Náhradní termín 17.5. v 15.00-17.00

PŘIJÍMACÍ  
TALENTOVÉ 

ZKOUŠKY
pro školní rok

2022/2023

Podrobnější informace jsou na:

www.zusuh.cz v sekci 
TALENTOVKY

www.zusuh.czwww.facebook.com/ZUSkaUH

ulice Rastislavova 2214
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V  roce 2020, ještě když jsem byl starostou, jsme ve Starém 
Městě začali společně s Vodními cestami, a. s., Praha připravovat 
na Havaji Slovácký přístav, který je velkou příležitostí nejen pro 
naše město, ale i pro souměstí Staré Město a Uherské Hradiště. 
V tuto chvíli se projekt posunul do další fáze, která bude sloužit 
jako podklad pro vydání územního souhlasu. 

Přístaviště bude rozděleno na čtyři části, z nichž nejdůležitější 
bude představovat přístav, ve kterém zaparkuje 26 lodí do 8 met-
rů, 20 lodí do 10 metrů a 4 lodě do 20 metrů. Celkově by zde mělo 
zakotvit asi 50 lodí. Nebude chybět ani půjčovna lodí, občerstve-
ní, servisní centrum, kde bude možné doplnit palivo, hygienické 
zázemí, kuchyňka, plovoucí kryté stání Policie ČR, parkoviště pro 
34 automobilů, také stání pro autobus a sběrné místo pro odpad. 
Přilehlé břehy budou upraveny a osázeny zelení, samozřejmostí 
budou i lavičky. 

Další částí přístaviště bude herní a společenská část. V ní by-
chom měli najít vyhlídkovou plošinu s umělým kopcem vysokou 
asi 5 metrů nad původním terénem. Na kopci se plánuje věžový 
herní prvek s  tobogánem. Dále tu budou herní prvky pro děti, 
jako jsou skluzavky nebo kuličkový kopec. Všichni Staroměšťané 
i turisté ocení, že tu vznikne prostor na možné letní kino. 

Součástí přístaviště by 
měla být i  relaxační a  pikni-
ková část. Můžeme se těšit 
na romantický stinný hájek 
s  lesním porostem, pikniková 
místa s venkovními grily, říční 
promenádu, lavičky s  pohle-
dem na řeku Moravu, tunel 
z živého vrbového proutí nebo 
zážitkový senzorický chodník 
s  různými druhy povrchů. 
V této části by měla být vyhra-
zena i travnatá plocha na cyk-
lokemp, kde si cyklisté budou 
moci postavit stan. 

Poslední část přístaviště 
bude věnována především přírodě a  zeleni. Ta bude situovaná 
v těsné návaznosti na rybník Baraňák (bývalé rameno Moravy). 
Plánuje se zde velká výsadba květin, keřů a stromů.

Myslím si, že přístaviště může představovat skvělou příležitost 
nejen pro Staré Město, ale i pro celé uherskohradišťské souměstí. 
Věřím, že po vybudování bude areál sloužit k turistice, relaxaci, 
společenským akcím nebo k výletům na loďkách. Nově vybudo-
vaný park s dětským hřištěm bude vybízet spoluobčany k vycház-
kám a odpočinku. Kromě toho, že zde vznikne další vodní plocha, 
zde může najít domov nejen ptactvo, ale i další vodní živočichové, 
brouci apod. Staré Město se tak významně posune i v oblasti ces-
tovního ruchu. Kromě turistů na vodní cestě zde najdou své záze-
mí i cyklisté, kteří se tu budou moci zastavit a případně i přespat. 

Hlavním investorem přístaviště Slovácko ve Starém Městě bu-
dou Vodní cesty, a. s., Praha. 

V současné době probíhá projednávání nového územní plánu 
a po jeho schválení zastupitelstvem v roce 2023 by mohlo dojít 
k realizaci investičního záměru. 

Text: Josef Bazala, Senátor
Grafika: Kotas & Partners

PŘÍSTAV SLOVÁCKO NA HAVAJI SE POSUNUL 
DO DALŠÍ FÁZE!
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Noc s Andersenem po dvou letech, tentokrát ve stylu Harry-
ho Pottera, ovládla atmosféru v  prostoru Jezuitského sklepa ve 
Starém Městě. Ani chladné a  větrné počasí neodradilo téměř 
čtyři desítky dětí od účasti na akci, kterou pořádají pracovnice 
staroměstské knihovny ve spolupráci se Střediskem volného času 
Klubko. Děti, které přišly ukázkově v převlecích postav z filmu 
o  kouzelníkovi Harry Potterovi, byly po volbě nejoriginálnější 
masky rozděleny do čtyř kolejí, v nichž po zbytek večera plnily 
úkoly. Atmosféra byla stejně jako v minulých ročnících úchvatná 
a děti si soutěžní večer náramně užily. Kromě soutěží byla připra-
vena také ukázka dravých ptáků, která se u dětí setkala s velkým 
zájmem.

Celý program byl zakončen promítáním filmu Harry Potter 
a Kámen mudrců. Domů se děti rozcházely po desáté hodině plné 
zážitků.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Iva Bříštělová

Zápis budoucích prvňáčků se konal v  pátek 8. dubna 2022 
v  budově prvního stupně Základní školy ve Starém Městě. Bě-
hem něj vyzkoušely paní učitelky formou her připravenost dětí 
k nástupu do školy a  jejich znalosti, které získaly v mateřských 
školách. Z celkových 78 dětí, které se zápisu zúčastnily jich bylo 
zapsáno do prvních tříd šedesát jedna. U sedmnácti dětí požádali 
rodiče o odklad nástupu do školy. Na průběh zápisu se přišel po-
dívat také místostarosta Martin Zábranský, který má školství na 
městském úřadě na starosti. „Musím pochválit všechny pedagogy 
i děti ze starších ročníků, kteří budoucí prvňáčky celým zápisem 
prováděli a za skvělou připravenost organizace zápisu,“ řekl mís-
tostarosta Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

HARRY POTTER OVLÁDL JEZUITSKÝ SKLEP

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD



Celorepubliková akce na podporu Dne 
Země, Ukliďme si Česko, se koná již řadu 
let i  ve Starém Městě. Středisko volného 
času Klubko ve spolupráci s městem Staré 
Město pořádá každoročně úklidovou akci, 
kdy se dobrovolníci vydají jednou z orga-
nizovaných tras a sbírají odpadky, které se 
tam za uplynulý rok nashromáždí. Stejně 
jako v  předešlých letech i  letos se dobro-
volníci vydali na úklid v okolí obchodního 
centra na Loukách a  na Špitálkách kolem 
Čerťáku. První lokalitu tradičně uklíze-
jí členové Mysliveckého sdružení Lípa ze 
Starého Města. Projdou okolí meliorač-
ních kanálů kolem vodní nádrže Jama 
a  pole pod obchodními centry. Tam bývá 
každoročně nejvíce nafoukaného odpadu 
z popelnic a obalový materiál z přilehlých 
prodejen. Ani letos je neodradilo sychravé 
počasí a Louky jsou opět o něco čistější. 

Druhá trasa vede tradičně kolem železniční trati až k Čerťáku 
a na druhé straně železnice Pod Cukrovarem až k areálu Kovos-
teelu. Tuto lokalitu mívají každoročně v  plánu projít členky ze 
staroměstského Sokola, kterých se vždy sejde početná skupina, 
podobnou trasu prochází i  místostarosta Martin Zábranský, ke 
kterému se letos přidal i starosta Kamil Psotka. Ani letošní ročník 

nebyl výjimkou a opět se podařilo nasbírat několik plných pytlů, 
které připravily pracovnice SVČ Klubko. Všechny nashromáždě-
né odpady ukládají dobrovolníci na svozová místa, kterých je po 
trasách několik a pracovníci Technických služeb Staré Město je 
později posbírají a odvezou do Kovosteelu k ekologické recyklaci. 
Jen v letošním roce to bylo 840 kilogramů odpadu.

Text a foto: Aleš Korvas

UKLIĎME SI ČESKO OPĚT PŘILÁKALO DOBROVOLNÍKY 
I VE STARÉM MĚSTĚ
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Hodiny nácviků, nespočet svačinek, propocená trička, bolavé 
nožky... Ale taky písničky, kamarádi, zážitky, radost a smích. To 
vše patří ke zkouškám dětského folklorního souboru Dolinečka ze 
Starého Města. V těchto dnech se všechny čtyři skupinky inten-
zivně připravují na premiérový pořad, který proběhne ve dvou 
představeních na konci května – 26. a 27. 5. 2022. 

To, co jeden vnímá jako „denní chléb“, může být naprostou 
neznámou pro druhého. A  to často obousměrně. Premiérový 
pořad Dětského folklorního souboru Dolinečka nese název Hele 
koukej aneb Tož divaj! Jak už název samotný napovídá, předsta-
vení nabídne divákovi porovnání mezi životem dětí v  Čechách 
a  u  nás – na Slovácku, konkrétně ve Starém Městě. A  to zcela 
odlehčeně a nenuceně. „Koncepce pořadu vznikla již v roce 2019. 
Za dobu, kdy nemohla premiéra proběhnout se mnohé změnilo. 
Především bylo potřeba přeobsadit taneční sestavy, vyměnit mo-
derátory, protože některé děti za dobu covidu bohužel docházku 
v Dolinečce ukončily,“ přiblížila přípravy Veronika Friedlová, ve-
doucí Dolinečky IV a autorka pořadu. Jak ale sama říká, všechno 
zlé je k něčemu dobré. „Během času, který uplynul, jsem koncepci 
premiéry stále nosila v hlavě, opakovaně se navracela ke scénáři, 
zahájila jsem spolupráci s dalšími lidmi... A i díky tomu, co nám 
doba přinesla, jsem začala postupně shledávat v  mé práci další 
přidanou hodnotu, dovoluji si říct poselství. To ale neprozradím. 
Pevně věřím, že se podaří toto poselství vyjádřit přímo na jevišti. 
A  i kdyby jej pochopil byť jeden divák, pak budu šťastná a má 
práce bude mít smysl,“ dodává Veronika Friedlová. 

V  současné době fungují v  souboru čtyři skupinky. Doli-
nečku I vede již čtvrtým rokem Jarmila Tomešková s Kateřinou 
Vránovou. Dolinečku II pod vedením Jitky a  Julie Luběnových 
navštěvují nejmenší děti teprve od roku 2021, jedná se u  nich 
tedy o premiéru s velkým P. Již osmým rokem se schází skupinka 
Dolinečky III pod vedením Renáty Friedlové a Lucie Sojákové. 
Suverénně nejdéle funguje Dolinečka IV pod vedením Veroniky 

Friedlové a Heleny Hlavačkové. A to již od roku 2011, tedy jede-
náctým rokem! Doba covidová bohužel nepřála tomu, aby sku-
pinka vydržela pospolu, motivace zejména starších dětí se v čase, 
kdy nebylo možné se scházet a  vystupovat, vytratila. Byly časy, 
kdy se na zkouškách scházelo třeba jen pět dětí. O to více si sku-
pinka užívá současnost, kdy se na zkouškách dvakrát týdně schází 
minimálně pět párů, užívají si společně strávený čas a tanečně se 
posouvají. 

„Pořad měl původně proběhnout již v roce 2020. Nyní snad 
už nic nestojí v cestě tomu, aby děti ukázaly, co se naučily, a to ve 
dvou představeních – čtvrtek 26. 5. a pátek 27. 5. 2022. V rámci 
pátečního pořadu navíc pokřtíme nově vydaný Zpěvníček Doli-
nečky,“ prozradila Kateřina Vránová, vedoucí Dolinečky I a před-
sedkyně spolku. Ta také stojí za nápadem, realizací i úspěšným 
dokončením zpěvníčku. 

Pořadem zazní známé melodie a písně, díky kterým společně 
zavzpomínáme na dětství, připomeneme si taky některé tradice 
a zvyky, které ve Starém Městě dodržujeme a snad se i společně 
pobavíme a zasmějeme od srdce. Kromě čtyř skupinek tanečníků 
se představí také dvě cimbálové muziky. Cimbálová muzika Do-
linečka s  primáškou Veronikou Ilíkovou a  vedoucím Tomášem 
Vavříkem doprovází tanečníky a  představí se i  se samostatným 
hudebním číslem. Stejně tak se můžeme těšit na cimbálovou mu-
ziku Dolinka s primášem Tomášem Snopkem, pod vedením Ra-
dima Snopka. 

Předprodej vstupenek bude zahájen v  pondělí 16. května, 
v infocentru Staré Město. 

Text a foto: Dolinečka

Kontakt: 
Veronika Friedlová
+420 728 532 511
veronique.f@seznam.cz
www.dolinecka.cz 

DOLINEČKA SE DOČKALA! 
PREMIÉROVÝ POŘAD JIŽ NA KONCI KVĚTNA

mailto:veronique.f@seznam.cz
http://www.dolinecka.cz
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Dlouhé dva roky se nemohl ve Starém 
Městě uskutečnit oblíbený předvelikonoční 
jarmark. Možná i proto bylo letos náměstí 
zaplněno více, než se očekávalo. Chladné 
a  větrné počasí nedávalo organizátorům 
mnoho nadějí, že bude náměstí Velké Mo-
ravy zaplněno do posledního místečka, ale 
„hlad“ Staroměšťanů po kultuře a vystou-
pení svých ratolestí na pódiu nakonec při-
vedlo před kostel Svatého Ducha několik 
stovek návštěvníků. Po zahájení starostou 
Kamilem Psotkou, místostarostou Marti-
nem Zábranským a  senátorem a  zároveň 
jedním z  účinkujících Josefem Bazalou 
již začal připravený program, který trval 
přibližně hodinu a půl. Před zraky diváků 
tak postupně vystoupily jednotlivé skupiny 
Dolinečky se svými nacvičenými pásmy, 
nechyběly ale ani děti z  mateřských škol, 
Staroměští mládenci nebo ženský pěvecký 
sbor Nedakoňské srnky. Svou chvilku slávy 
si před staroměstskými návštěvníky jar-
marku užili po dvou letech také pánové z country kapely Štrůdl. 

V  prostorách Jezuitského sklepa byly připraveny soutěže, 
které nachystaly pracovnice Střediska volného času Klubko ze 
Starého Města. Děti po absolvování jednotlivých disciplín čekala 
na konci sladká odměna. Přibližně půl hodiny po poledni se již 
zaplnil společenský sál pod kostelem Svatého Ducha, kde si pro 
děti připravili členové Sokola z Uherského Hradiště představení 
loutkového divadla. 

Jak už to na jarmarcích bývá, náměstí lemovaly stánky s pro-
dejem převážně velikonočního zboží a ručně připravených výrob-
ků. Mnoho z nich se pyšní značkou Tradiční výrobek Slovácka. 
K prodeji tak byly nejen sýrové výrobky, tradiční pečivo, sladkos-
ti, ale třeba proutěné výrobky, košíky nebo pomlázky. Nechyběly 
ani výrobky ze šustí a  ručně malované kraslice a  pro děti byly 
připraveny i projížďky na ponících nebo živé ovečky.

I přes nepřízeň počasí si cestu na náměstí našla velká řádka 
lidí. Za organizaci a přípravu jarmarku si zaslouží velké poděko-
vání všichni členové kulturní komise, kteří mají organizaci tra-
dičně na starosti.

Text a foto: Aleš Korvas

PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK PO DVOU LETECH
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Výroční schůzi uspořádali staroměstští myslivci v  březnu le-
tošního roku po dvou letech. Loňská pandemická opatření konání 
valné hromady neumožnila, letošní schůzi se již ale uspořádat po-
vedlo. Z důvodu demolice Školního hospodářství, odkud brávali 
myslivci elektřinu pro svou základnu na polním mlýně, pořádali 
schůzi ve vinárně Sportovního a kulturního centra.

Jedním z bodů programu byla volba vedení MS Lípa. Své posty 
obhájili všichni dosavadní členové předsednictva na další volební 
období. Členské základně byly představeny plány na další mysli-
vecký rok a s informacemi zejména z oblasti investic z radnice se-
známil přítomné také místostarosta Starého Města Martin Zábran-
ský, který je zároveň starosta honebního společenstva. 

Schůze myslivců se zúčastnil také olympijský vítěz z roku 1976 
z Montrealu pan Josef Panáček, který je rodákem ze Starého Města. 
Ten zemřel po těžké nemoci 5. dubna 2022. 

Text a foto: Aleš Korvas

Dne 20. 3. 2022 se konala v polyfunkčním sále pod kostelem 
členská schůze MRS z.s.p.s  Staré Město. Za minimálního zájmu 
členské základny, dvaatřiceti přítomných členů, se schůze jako hos-
té zúčastnili Ing. Kamil Psotka - starosta města, místostarosta Mgr. 
Martin Zábranský a  senátor a  místostarosta města Josef Bazala. 
Z projevu předsedy místní organizace MRS se přítomní dozvědě-
li, že členskou základnu tvoří 640 členů, z toho 22 žen a 83 členů 
mládeže do 18 let. Dále předseda MUDr. Aleš Hřib uvedl, že členo-
vé staroměstské organizace měli za uplynulý rok 11739 docházek 
k vodě, na kterých ulovili 6354 kg ryb. Do revíru v katastru Starého 
Města byly vysazeny rybí násady v celkové hodnotě 652 240 Kč. 

I v letošním roce plánují rybáři ve Starém Městě uspořádat tra-
diční dětské závody na Širůchu a  v  srpnu tradiční „Čochtan“ na 
Čerťáku. V  rámci výlovů, rekonstrukce areálu, údržby náhonu 
a vodních ploch odpracovali členové celkem 1200 brigádnických 
hodin. Dobudováním eko septiku a  sociálního zařízení zvelebili 
naši rybáři areál „Na Širůchu“ tak, že se zde budou moci pořádat 
i drobnější společenské akce. 

Petrův zdar. 
Text: Aleš Hřib, předseda MRS z.s,p.s Staré Město, 

Foto: Aleš Vavřiník

MYSLIVCI SI ZVOLILI STARONOVÉ VEDENÍ

VÝROČNÍ SCHŮZE STAROMĚSTSKÝCH RYBÁŘŮ
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Výstava výtvarných prací dětí na téma Můj knižní hrdina je 
v až do konce dubna k vidění v prostorách Městské knihovny ve 
Starém Městě. Z několika desítek prací vyhodnotili porotci soutě-
že, kterými byly pracovnice SVČ Klubko a Městské knihovny ve 
Starém Městě, nejpovedenější z nich, i když jak samy uvedly, vybrat 
ty nejhezčí je v podstatě nemožné, protože většina z prací je moc 
povedená.

Obrovské poděkování nepatří jen účastníkům a oceněným, ale 
také Středisku volného času Klubko a  pracovnicím staroměstské 
knihovny za skvělou organizaci.

Text a foto: Aleš Korvas

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ V KNIHOVNĚ

           
 

Vyhodnocení výtvarné soutěže "Můj knižní hrdina" 
 

1. kategorie: MŠ 
1. 2. 3. 

Viktorie Jelínková 
MŠ Boršice 

Adéla Dvořáčková 
MŠ Mistřice 

Tobiáš Prášek 
KMŠ Staré Město 

 Eliška Kolaříková 
KMŠ Staré Město 

Alice Bříštělová 
MŠ Komenského Staré Město 

Zvláštní ocenění: Hana Symerská, Bystřice pod Hostýnem 
 

2. kategorie: 1. – 2. třídy ZŠ 
1. 2. 3. 

Teodora Vávrová 
ZŠ Zlechov 

Dominika Chytková 
ZŠ Zlechov 

Kateřina Lekavá 
ZŠ Zlechov 

 
3. kategorie: 3. – 5. třídy ZŠ 

1. 2. 3. 
Amálie Hoferová 

ZŠ Kněžpole 
Karolína Fikesová 

ZŠ Staré Město 
Viktorie Krčová 

ZŠ Podolí 
Tadeáš Křemeček 

ZŠ Podolí 
Rút Nováková 

ZŠ Zlechov 
Sofie Škárová 

ZŠ Bílovice 

 
4. kategorie: 6. – 9. třídy ZŠ 

1. 2. 3. 
Zuzka Šuranská 

ZŠ UNESCO Uherské Hradiště 
Tereza Blahová 
ZŠ Staré Město 

Zuzana Fabíková 
ZŠ Staré Město 

  Adam Vlk 
ZŠ Staré Město 

 
5. kategorie: Skupinová práce 

1. 2. 3. 
Hájkovy, Zlechov 

 „Gerda“ 
Děti ze ZŠ Šafaříkova 

„Bonbónkovice“ 
Antonín Habarta, Jan Konečný 
a Jan Radkovič -  MŠ Míkovice 

„Tři medvědi“ 
 

6. kategorie: Ostatní 
Zvláštní ocenění: Ilona Malinová, Bílovice 

 
Porota: 
Jana Bouzková  ZUŠ Staré Město 
Iva Bříštělová  Městská knihovna Staré Město 
Pavlína Elšíková  Městská knihovna Staré Město 
Jana Navrátilová  SVČ Klubko Staré Město 
Martina Hrubošová SVČ Klubko Staré Město 

Ve Starém Městě 24. 2. 2022 
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Ve Starém Městě 24. 2. 2022 
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Post Bellum o. p. s., Gymnázium Uherské Hradiště a spolek 
MYSLI Jinak pořádájí už počtvrté Běh pro Paměť národa. Ten-
tokrát své síly spojí s organizátory Motosport klub Staré Město 
a běh se uskuteční na trase Slováckého okruhu po skončení po-
sledního závodu v neděli 15. 5. v 17 hodin.

Zázemí pro start a cíl opět nabídne Sportpark Rybníček, od-
kud se běžci napojí na dočasně vytvořený okruh centrem Starého 
Města. Měřené úseky pro 5 a 10 km představují jedno a dvě kola 
okruhu. Zhruba 2kilometrovou trasu rodinného běhu či vycház-
ky můžou zájemci absolvovat i s dětmi na odrážedlech, koloběž-
kách, kolech či bruslích. Zapojit se tak může opravdu každý.

„Ve Starém Městě na náměstí Velké Moravy bude navíc na kon-
ci dubna k vidění doprovodná výstava Příběhy 20. století,” doplňuje 
jeden z organizátorů Marek Pochylý.

Běh se uskuteční v květnu na 18 místech po celé ČR. V loň-
ském roce, i přes komplikace spojené s pandemií covid-19, se zú-
častnilo celkem 2 247 běžců, 85 škol a 44 firemních týmů a na 
startovném se vybralo vice než 1 million korun. 

Každý účastník si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo 
skupinu lidí, kteří ve 20. století bojovali za svobodu a demokracii 
a “Běžet za ...” na svém startovním čísle. Výtěžek ze startovného 
poputuje na další natáčení příběhů pamětníků 20. století a rozší-
ření naší veřejně přístupné sbírky Paměť národa, kterou organi-
zátoři budují ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro 
studium totalitních režimů.

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

Další podrobnosti a aktuality najdete na webu https://www.
behpropametnaroda.cz/stare-mesto/.

Text: Petra Kučerová

ZA PAMĚŤ NÁRODA UŽ POČTVRTÉ, TENTOKRÁT 
PO UNIKÁTNÍ TRASE SLOVÁCKÉHO OKRUHU

Dne 16. dubna 1945 byl v  ranních hodinách bombardován 
areál cukrovaru ve Starém Městě. Sovětská letadla se snažila zničit 
německé jednotky, které byly v areálu cukrovaru. Cílem bombar-
dování se staly objekty rafinerie, skladiště obalů, bednárka a ved-
lejší budovy. Bohužel ale německé jednotky cukrovar večer před 
bombardováním opustily a ráno se v areálu cukrovaru nacházeli 
jen pracovníci a civilisté. Při útoky tak zahynulo 29 občanů. Deva-

tenáct z nich byli zaměstnanci cukrovaru, další tři pracovníci byli 
zraněni a ostatní oběti jsou z řad civilistů.

Jako připomínku na tuto tragickou událost a k uctění památky 
obětí přinášejí každý rok květiny k pomníku obětem bombardová-
ní představitelé města starosta Kamil Psotka, místostarosta Martin 
Zábranský a místostarosta a senátor Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ CUKROVARU

https://www.behpropametnaroda.cz/uherske-hradiste/?fbclid=IwAR2yhn_8Cy9lt3XkAjWdIIVSfdhqwgjfKjq5Q6b3ihYn_wQJjUQlEh-Q1EY
https://www.behpropametnaroda.cz/stare-mesto/
https://www.behpropametnaroda.cz/stare-mesto/
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Veřejného projednávání připravované rekonstrukce lokality 
Špitálky, konkrétně ulice Nerudova, Seifertova a  Svatopluka Če-
cha se ve středu 6. dubna 2022 zúčastnily ve velkém zasedacím 
sále staroměstské radnice dvě desítky obyvatel. Celou oblast čeká 
v následujícím roce výměna povrchu vozovky, nově vybudované 
ale budou také chodníky, parkovací místa a dostane se i na výsadbu 
zeleně v celé lokalitě. Celková délka oprav bude 275 metrů s tím, 
že projekt navrhuje obousměrnou komunikaci o  šířce 5,5 metru 
s parkovacími místy, kterých je momentálně nedostatek. „S tímto 
problémem bojujeme v celém Starém Městě, ale řekl bych, že se to 
netýká pouze našeho města. Všichni obyvatelé by chtěli ve městě 
více zeleně a zároveň více parkovacích míst, protože vozidel je stále 
více. To jsou bohužel dvě věci, které se vzájemně vylučují. Vždy, 
když připravujeme nějakou rekonstrukci, snažíme se najít nějaký 
kompromis,“ řekl starosta města Kamil Psotka.

Zelené pásy budou v rekonstruovaném úseku z prostorových 
důvodů pouze na jižní straně. Na severní straně jsou záhony vyme-

„Vyber si svůj sport a  rovnou si můžeš odnést i přihlášku do 
sportovního klubu!“ Pod tímto heslem pořádají sportovní kluby 
a  spolky z  celého regionu veletrh sportu pro děti a  jejich rodiče 
Sportuj 22. 

Uskuteční se ve Sportparku Rybníček Staré Město v  termínu 
19.-21. května. V průběhu tří dnů nabídne veletrh dětem možnost 
vyzkoušet si na jednom místě více než dvacítku různých spor-
tů a třeba si rovnou odnést přihlášku do vysněného pohybového 
kroužku.

Ve čtvrtek a v pátek je akce určena pro děti mateřských a zá-
kladních škol, organizátoři jich očekávají více než tisícovku. V so-
botu 21. 5. od 10 do 18 hodin bude Sportpark Rybníček otevřen 
pro veřejnost. 

„Doprovodný program bude v  sobotu mimořádně zajímavý. 

zeny parkovacími zálivy a sjezdy k rodinným domům. Nově bude 
zbudováno také osvětlení ulice.

Text: Aleš Korvas, 
foto:  MěÚ Staré Město

Uskuteční se fotbalové utkání legend 1. FC Synot - Jiskra Staré 
Město nebo simultánní utkání veřejnosti s šachovým velmistrem. 
Pro děti bude připravený skákací hrad, soutěže a spousta zábavy, 
dospělí si budou moct prohlédnout autoveterány nebo se projet 
v novém modelu auta,“ láká šéf organizačního výboru a prezident 
tenisového klubu Tenis Slovácko David Mišťúrik. „Dlouhodobou 
filozofií Tenisu Slovácko a Sportparku Rybníček je přivést děti ke 
zdravému pohybu. To samé si slibujeme od veletrhu Sportuj 22,“ 
dodává.

Realizační výbor akce je složen ze zástupců klubů Tenis Slovác-
ko, Jiskra Staré Město, FBC Slovácko, SK Staré Město, Město Staré 
Město, VSK Staré Město. Veletrh Sportuj 22 navazuje na oblíbenou 
akci Den pohybu pro zdraví, která se na Rybníčku několikrát ode-
hrála v době před koronavirovou krizí.

Text: Petra Kučerová

ULICE NERUDOVA SE DOČKÁ REKONSTRUKCE

SPORTUJ 22: VELETRH SPORTU 21. KVĚTNA NA RYBNÍČKU
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Nejprve jsme v měsíci dubnu lákali jaro na naše úžasné muzicí-
rování s muzikoterapeutem panem Hladíkem. Školkou se rozléhaly 
nejrůznější bubínky a zvonkohry, děti napodobovaly zvuky příro-
dy, vody, deště, větru, včeliček, vlaštoviček, až se nám nakonec po-
dařilo sluníčko přivolat. Aby zima přestala vystrkovat svoje ledové 
drápky, museli jsme ještě po Smrtné neděli vynést Morenu, a poslat 
ji pryč od nás po řece Moravě... jak se to dělá a  jaké písničky se 
u toho zpívají, jsme se opět naučili ve Slováckém muzeu v Uher-
ském Hradišti na výukovém programu ,,Lidové tradice na Slovác-
ku,“ pak jsme nabarvili kopu vajec, vyrobili pár zajíčku a zahráli si 
na popletenou slepičku, které jsme pomohli najít její v trávě poz-
trácená vajíčka na plácku u školky. A protože víme, že Velikonoce 
nejsou jen svátky jara a „šlahačka“, a máme rádi Ježíška, připomněli 
jsme si též velikonoční biblické události dramatizací „Poslední ve-
čeře“ s modlitbičkou za mír ve světě i v naších srdíčkách, a  to si 
přejme u nás v KMŠ pro všechny.

Text a foto: KMŠ, Alena Valešová

Všichni známe ten pocit, když se ráno 
vzbudíme a nechce se nám převlékat z pyža-
ma. Děti z MŠ Komenského se takového dne 
dočkaly ve čtvrtek 10. 3. 2022 a do mateřské 
školy se nemusely převlékat a přišly ve svých 
pyžamkách. Děti, paní učitelky i paní uklí-
zečky a kuchařky přišly v pyžamech a báječ-
ně si tento den užily. Každá třída, sluníčka, 
kašpárci i motýlci si vzájemně přišli ukázat 
svoje krásné spící úbory. Společně jsme si 
zatancovali, hráli jsme různé soutěže a celý 
den jsme se báječně bavili. Už se moc těšíme 
na příští rok, až si pyžamový den zopakuje-
me. 

Text a foto: MŠ Komenského

K vítání jara neodmyslitelně patří vyná-
šení Moreny a Mateřská škola Komenského 
se tohoto úkolu chopila všemi deseti. V úte-
rý 29. 3. se celá Mateřská škola za doprovodu 
rodičů vydala na cestu k Moravě, kde jsme 
společně už nadobro zahnali zimu. Počasí 
nám přálo, a  tak jsme procházkou přivítali 
první sněženky, rozkvetlé meruňky a cestu 
jsme si zpříjemnili zpíváním a dobrou nála-
dou, která nás provázela celý den. Mnoho-
krát děkujeme všem zúčastněným, přede-
vším paní učitelce Ivě Zavřelové, která nás 
celým dnem provedla a taktéž rodičům, kte-
ří ucelili doprovod, a  pomohli tak vytvořit 
příjemnou atmosféru celého dne. 

Text a foto: MŠ Komenského

SLÁVA ,TRALALA... ZIMA UŽ JE ZA NÁMA!

PYŽAMOVÝ DEN 

VYNÁŠENÍ MORENY 
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Premiérový pořad k výročí 66 let od svého založení s názvem 
Není jako dobrá žena připravili členové staroměstského Souboru 
písní a  tanců Dolina na páteční večer 1. dubna 2022 v uhersko-
hradišťském Klubu kultury. Přibližně tříhodinový program nabídl 
průřez tvorbou a přehlídku krojů, díky kterým je Dolina známá 
v moravském folklorním světě jako základna skvělých tanečníků 
a zpěváků. 

Přípravu programu si na svá bedra vzali Jitka Felvabelová, Aleš 
Rada a hudební dramaturgie se ujal Ondřej Bazala. 

Kromě skvělých výkonů tanečníků bylo možné vidět a poslech-
nout také hosty, kterými byli Ženský pěvecký sbor Repetilky, Staro-
měští mládenci a hudební doprovod tvořila již tradičně Cimbálová 
muzika Bálešáci, které na vystoupení doplnili ještě hosté z Vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš.

Celý večer a jednotlivá vystoupení pojednávala o příběhu lásky 
a  partnerského soužití od bezstarostné zamilovanosti, přes part-
nerské strasti a rozepře, až po rozloučení se s jedním z partnerů, 
kdy druhému zůstanou jen hezké vzpomínky. Skvěle zpracovaným 
příběhem provázeli laskavým i  humorným slovem Františel Ilík 
a Hana Kučerová.

Že se celý večer líbil všem návštěvníkům, z nichž velkou část 
tvořili bývalí členové souboru Dolina, bylo možné vidět na tvářích 
všech přítomných. Poděkování za kulturní zážitek se ujali staros-
ta Starého Města Kamil Psotka a místostarosta Martin Zábranský, 
kteří organizátorům poděkovali a předali drobné dárky. 

Precizně připravený a  bezchybně provedený program byl po 
právu oceněn dlouhotrvajícím potleskem zaplněného sálu.

Text a foto: Aleš Korvas

PREMIÉRA DOLINY ZAPLNILA KLUB KULTURY 
V UHERSKÉM HRADIŠTI

Valná hromada členek staroměstského Sokola se uskutečnila 
ve středu 30. března 2022 v prostorách společenského sálu SKC ve 
Starém Městě. Několik desítek členek si na výroční schůzi vyslechlo 
zprávu o činnosti od starostky Antonie Řádkové, která všechny pří-
tomné informovala o dění v uplynulém roce. Nechyběly ani zprávy 
o  činnosti a  hospodaření spolku. Dalším bodem programu byla 
volba výboru. Staronovou starostkou Sokola Staré Město byla zvo-

lena Antonie Řádková. Na valné hromadě vystoupili se svou řečí 
také starosta Starého Města Kamil Psotka a místostarosta Martin 
Zábranský. Oba nejvyšší představitelé města poděkovali všem za 
spolupráci s městem a seznámili přítomné s plánem Starého Města 
na letošní rok. Oba popřáli všem členkám hodně zdraví a spoko-
jenosti.

Text a foto: Aleš Korvas

VALNÁ HROMADA ČLENŮ SOKOLA VE STARÉM MĚSTĚ
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 jaro bylo 17 let neodmyslitelně spjato 
se závody silničních motocyklů Slovácký 
okruh, ovšem i tento cyklus přerušil covid. 
Pořadatelský tým Motoklubu Staré Město 
zahájil přípravné práce na ročník 2022 už 
v listopadu 2021, aby byla veškerá razítka 
pohromadě v březnu a významná událost 
konečně po dvou letech opět proběhla. 

Rok 2022 představuje už 18. ročník 
svátku všech fanoušků historických strojů, 
ale i moderních motocyklů s rokem výro-
by 2021, strojů s objemem motoru od 125 
ccm až do 1000 ccm. Piloti silných kubatur 
si přírodní okruh ve Starém Městě velmi 
pochvalují pro jeho specifické pasáže.

Závody by se v roce 2022 nemohly 
konat bez pomoci lidí z radnice Starého 
Města, Uherského Hradiště, bez orgánů 
při schvalování objízdných tras, Policie 
ČR, bez finanční podpory Zlínského kraje  
a v neposlední řadě také tolerance míst-
ních obyvatel. Navíc finanční situace do-
nutila organizátory přistoupit k vybírání 
vstupného od diváků ve výši 100 Kč za do-
spělou osobu a den, za kterou však dosta-
nou možnost vychutnat si koncert kapely 
Tabák - Kabát revival v sobotu 14. 5. od 
20:00 na ulici Východní. Zvýšení morál-

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI JEDNÉ STOPY
ního kreditu akce poskytne benefiční Běh 
pro paměť národa, který se uskuteční na 
stále ještě uzavřené trati v neděli 15. 5. po 
odjetí všech závodních tříd. 

Organizátoři se zavázali učinit vše, aby 
Slovácký okruh proběhl za maximálních 
bezpečnostních podmínek pro jezdce i di-
váky. Prosíme všechny účastníky, aby re-
spektovali pořadatelský tým a dbali o svou 
bezpečnost.

Členové Motoklubu Staré Město jsou 
velmi vděční za podporu materiální, fi-
nanční i lidskou přátelům z Autoklubu 
České republiky. Stejně obdivuhodný pří-
stup prokázali lidé z týmu generálního 
partnera, společnosti C.S.O., v roli tajem-
níka, šéfa tratě či ředitele depa.“

 
Petr Chmelař, 

předseda Motoklubu Staré Město
 

„Vášeň v srdci chlapců je neuhasitel-
ná. Nyní vzplála u Peti Chmelaře a jeho 
kamarádů, kteří převzali štafetu pořádání 
Slováckého okruhu.

Zase své rytíře, chvějící se po celém 
těle, uvidíme v bitvě. Miloše Šobáně s vy-
lepšenou zetkou, která nikdy ve své době 
nespatřila světlo světa. Ale co by neudělal, 
aby ji udělal?

Všechno. Nebo Kája Kalina. Bude se 
do předposledního kola tvářit, že se ho to 
netýká? A já vím, že celou zimu chodí ráno 
plavat do kryťáku, aby za to ‚mohl chytnút‘ 
v posledním kole. Kája a Pavel Matušovi 
nezůstanou stranou. Pavla Navrátila alias 
Práška asi neuvidíme, ale nebudou chybět 
side cary. V hlavních rolích Pavel Šlezar  
a Karel Matuš senior.

Pojedeme klidně. Jistě. Asi 50 metrů 
od startu. Důležité je vidět na konci ša-
chovnicový praporek. Ať ho vidí všichni  
15. 5. 2022 na Slováckém okruhu ve Sta-
rém Městě.“

Antonín Karásek, 
zakládající člen Slováckého okruhu

Foto: Aleš Korvas 

Více na www.slovackyokruh.cz.
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Region jihovýchodní Moravy byl osvo-
jen lidmi od pradávna. Výhodná geografic-
ká poloha Dolnomoravského úvalu, vodní 
zdroje a příznivé klimatické podmínky byly 
základními předpoklady pro nesčetná osíd-
lení různými etniky a  obyvateli dávných 
kultur. Z okolí Starého Města jsou toho dů-
kazem např. tábořiště lovců mamutů u Jaro-
šova, nálezy kamenných nástrojů z  mladší 
a pozdní doby kamenné (neolitu a eneolitu) 
u Babic či mohutné hradiště z pozdní doby 
bronzové (1250-800 let př.n.l.) na Holém 
kopci, svého času patrně největší na Moravě. 
Samotné Staré Město zůstává v  povědomí 
zejména jako centrum Velké Moravy - ranně 
historického útvaru z 9. stol. n.l., které polo-
žilo základy české státnosti. Až donedávna, 
doklady předchozího pravěkého osídlení na 
katastru města byly sporadické. 

Objev archeologické lokality mezi Sta-
rým Městem a Jalubím z nejstaršího úseku 
starší doby kamenné (starého paleolitu) výrazně posunul prehis-
torii katastru do velmi dávné minulosti. Dokladem toho jsou uni-
kátní kamenné nástroje nalezené v březnu t.r. po plošném odkryvu 
při stavbě dálnice D55. Původní geologické uložení tzv. štípané 
valounové kamenné industrie ve štěrkopískových vrstvách stejně 
jako charakter nástrojů samotných, s analogiemi z nejstarších af-
rických a evropských nalezišť, dosvědčuje přítomnosti pravěkých 
lidí na evolučním stupni člověka vzpřímeného (Homo erectus). 

Zkoumána byla plocha o  rozloze 2000 m2, z  toho 30m2 začiště-
ného a  detailně zdokumentovaného sektoru, který vydal desítky 
artefaktů v místě, kde lidé nástroje přímo zpracovávali a používa-
li. Samotné nástroje—zahrocené sekáče, pěstní klíny a  jádra pro 
odrážení kamenných fragmentů (úštěpů), následně opracovaných 
do různých menších instrumentů—sloužily k různým účelům, jak 
je zřejmé z rozmanitosti nálezového komplexu. Jako suroviny pro 
jejich výrobu byly použity křemenné valouny a zejména kvalitní 

NEJSTARŠÍ PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ 
OKOLÍ STARÉHO MĚSTA
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černé rohovce (silikátové metamorfické horniny) erodované z pů-
vodního třetihorního podloží.

Na základě geologického studia je zřejmé, že pravěcí lidé osíd-
lili místní vyvýšené polohy podél toků formujících se údolí při sva-
zích nejzápadnějších výběžků Karpat v době tvorby tzv. aluviálních 
kuželů, které lemovaly okraj tektonické pánve—dnešního údolí 
řeky Moravy. Ve štěrkově u Boršic u Buchlovic bylo paleomagne-
ticky určeno stáří těchto náplav na více než 730 000 let. Dle součas-
ných poznatků pralidé žili na březích velkého průtočného jezera 
v klimaticky teplém úseku doby meziledové (interglaciálu) období 
středního pleistocénu, patrně v prostředí podobnému současné af-
rické savaně. Osídlení, probíhající v několika etapách (jak dokazuje 
sled více kulturních vrstev v horní části terasových náplav a tech-
nologicky pokročilý charakter některých nástrojů), bylo přerušeno 
nejmladším poklesem  Dolnomoravském úvalu, který zapříčinil 
vyprázdnění jezera a vytvoření prapůvodního meandrujícího toku 
řeky Moravy. Otevřená pravěká sídliště byla pohřbena pod splave-
nými štěrkopískovými nánosy podél přimykajících se úbočí Chři-
bů. Nástroje roztroušené na povrchu teras byly vystaveny silnému 
eolickému ohlazení větrem za podmínek drsného klimatu násled-
ných dob ledových.

Stáří unikátního nálezu je odhadováno na cca. půl milionu let. 
Objev výrazně posunuje hranici osídlení regionu oproti známému 
sídlišti mladého paleolitu z Boršic u Buchlovic datovaného 25 000 
lety. Společně se staropaleolitickým stanovištěm u  Stránské ská-
ly u Brna je staroměstské naleziště nejstarší zkoumanou kulturní 
lokalitou na Moravě, resp. v českých zemích. Předešlý záchranný 
výzkum realizovaný v r. 2021 před započetím stavby D55 v úseku 
Babice-St.Město toto klíčové naleziště nezaznamenal. Probíhající 
geologický a archeologický výzkum CEV byl umožněn díky spo-
lupráci firmy Eurovia. Místní polohy pří západním okraji Starého 
Města byly v pozdějším období osídleny i neandrtálci, ale o tom až 
někdy příště.

Na titulní straně novin jsou nalezené kamenné nástroje vyro-

bené z rohovce a pohled na zkoumanou plochu s nálezy kamenné 
industrie pračlověka (Homo erectus).

Text: Prof. Dr. Jiří Chlachula, 
Centrum environmentálního výzkumu, Staré Město

Foto a foto na titulní straně: Aleš Korvas a Jiří Chlachula
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DO PŘÍRODY
S LÁSKOU

14. 5. 2022
Zahradu SVČ Klubko (U Školky 1409)

9  - 11 h

Chcete si vyzkoušet náměty na aktivity 
pro maminky s malými dětmi v přírodě 

a zároveň zažít Fairtradový piknik?

PŘIJĎTE na

V případě deště akce proběhne uvnitř SVČ Klubka.

ZDARMAšanon do každé rodiny

www.facebook.com/svcklubko

Budou připraveny zábavné
aktivity pro děti a každá rodina
obdrží šanon s náměty činnosti
v přírodě po celý rok. Akce bude

spojená s Férovou snídaní. 
Více informací na webu a fb.

www.klubkosm.cz
www.instagram.com/klubko_sm

Idelní příležitost, jak strávit příjemné
dopoledne s kamarády, rodinou nebo
sousedy. Upečte či připravte cokoliv
fairtrade nebo regionálního, dejte do
košíku, sbalte deku a přijďte za námi

posnídat a pobesedovat.

SNÍDEJ FÉROVĚ
14. 5. 2022
Zahrada SVČ Klubko (U Školky 1409)

9  - 11 h

www.klubkosm.cz

InzerceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL 
ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ 

 
 
 

POŘÁDÁ 
 

PLES RODIČŮ 
 

 
 

V PÁTEK 13. května 2022 
V SÁLECH  SPOLEČENSKO - KULTURNÍHO 

CENTRA (SOKOLOVNA)  
VE STARÉM MĚSTĚ 

ZAHÁJENÍ V 19.30 HODIN 

 
 

K TANCI A POSLECHU HRAJÍ:  
kapela HOT STRINGS 
diskotéka DJ Jirka Tobolič 

 
PROGRAM: 

polonéza žáků 9. tříd   
 
 
Bohatá tombola 

 

Vstupné  150,- Kč (+ 50,- Kč místenka)  
Prodej vstupenek v kanceláři ZŠ Staré Město          

 
 

K NÁVŠTĚVĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 
 
 
 

Vstup pouze ve společenském oděvu. 



Sobota 26. března 2022 byla výjimečná pro 54 dětí z jazy-
kové školy Helen Doron, a jejich rodiče. Staroměstská radni-
ce, v zastoupení pana starosty Kamila Psotky, připravila pro 
děti slavnostní předávání certifikátů Cambridge. Zkoušky 
Cambridge z anglického jazyka pořádá škola Helen Doron 
pro své studenty pravidelně každý rok, s tím, že v letošním 
roce proběhly všechny úrovně od nejmladších Starters, až po 
profesionální úroveň CAE.

Jazyková škola Helen Doron nabízí kurzy angličtiny pro 
děti na Uherskohradišťsku od roku 2006, v  současné době 
do kurzů dochází 265 studentů, z toho téměř 50 ze Starého 
Města.

Text a foto: Helen Doron Uherské Hradiště

PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ CAMBRIDGE NA RADNICI

 

Město Staré Město  Diakonie Broumov, 
sociální družstvo 

 
MĚSTO STARÉ MĚSTO ORGANIZUJE SBÍRKU  

POUŽITÉHO TEXTILU 
PRO DIAKONII BROUMOV 

 
SBÍRKA SE BUDE KONAT DNE 9.5.2022 od 12:00 do 18:00 hodin 

V BUDOVĚ SKC STARÉ MĚSTO (V SOKOLOVNĚ) 
 

DO SBÍRKY MŮŽETE DÁT 
 

o Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
o Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
o Látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek) 
o Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

a 

o Obuv – nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou) 

o Kabelky, batohy 

o Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

o Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...) 

 
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ 
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STAROMĚSTŠTÍ ŽÁCI OVLÁDLI OKRESNÍ 
KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VE DVOU 

ZE TŘÍ KATEGORIÍ!
Ve středu 23. 2 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné 

olympiády, které se konalo online prostřednictvím informačního 
systému Masarykovy univerzity v  Brně, ve kterém měli žáci za 
úkol získat co nejvíce bodů ve třech geografických úlohách 
– práce s  atlasem, písemný test a praktický test zeměpisných 
dovedností. Žáci se s  náročnými úlohami poprali na výbornou  
a po skvělých individuálních výkonech si z okresního kola odváží 
následující výsledky:

Kategorie A:
Radim Adamík (6. E) – 1. místo a Jiří Mazůrek (6. D) – 5. místo

Kategorie C:
Jakub Vávra (9. D) – 1. místo a Lukáš Malý (9. D) – 3. místo
Všem reprezentujícím žákům děkujeme za účast a  přejeme 

mnoho štěstí v krajských kolech Zeměpisné olympiády!

VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI „MŮJ KNIŽNÍ 
HRDINA“ JSME LETOS SKLIDILI HNED 

TROJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH!
Po dvouleté pauze jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou 

pravidelně vyhlašují SVČ Klubko a Městská knihovna ve Starém 
Městě. Letos byl námětem prací dětí jejich knižní hrdina a naši 
žáci dokázali získat hned tři ocenění!

Vernisáž výstavy proběhla ve středu 16. března v  16.30 ho-

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ PEDAGOGŮ 
A ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ KE DNI UČITELŮ
Ve čtvrtek 31. 3. 2022 proběhlo na staroměstské radnici slav-

nostní předávání ocenění za významnou  pedagogickou práci 
učitelům naší školy. Za první stupeň byla oceněna paní učitelka 
Vlasta Dostálková a  za druhý stupeň paní učitelka Lýdie Pod-
hrázká. Společně s nimi poděkovali zástupci města pan starosta 
Ing. Kamil Psotka, místostarosta Mgr. Martin Zábranský a pan 
senátor Josef Bazala i úspěšným žákům naší školy, kteří dosáhli 
významných umístění v okresních a krajských soutěžích.

Jednalo se o  Jakuba Vávru, Lukáše Malého, Rostislava Pro-
cházku, Radima Adamíka, Kamilu Holčíkovou a Adélu Hastíko-
vou. 

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme. 

ŠKOLNÍ KOLO SUDOKU
V pondělí 21. března 2022 proběhlo na 1. stupni školní kolo 

SUDOKU. Školního finále se zúčastnilo 32 žáků, kteří soutěžili ve 
dvou kategoriích. V 1. kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Šárka Hrubo-
šová 3. C, na druhém místě se umístila Tereza Kalinová 3. D a na 
třetím místě Lukáš Mazáč 2. B. Ve 2. kategorii 4. a 5. tříd zvítě-
zila Denisa Vlčková 5. D, na druhém místě se umístila Markéta 
Polášková 5. A a na třetím místě Pavel Jarotek 4. C.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za krás-
né výsledky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁ-
DY V NĚMECKÉM JAZYCE

V  úterý  1. 3. 2022 se konalo 
okresní kolo olympiády v  němec-
kém jazyce, a  to online formou. 
Naši školu reprezentovala Kami-
la Holčíková z  9. D. V  naší kate-
gorii 2. A  se účastnilo 17 žáků. 
Soutěž měla dvě části – popis obrázku 
a vyprávění na určité téma – rodina, ko-
níčky, škola atd.

V  okresním kole jsme díky Kam-
či dosáhli velkého úspěchu, protože se 
umístila na nádherném 2. místě a  pokračuje dále do krajského 
kola. Kamči gratulujeme a přejeme jí do budoucna mnoho úspě-
chů s němčinou.

VÍTĚZNÉ TAŽENÍ DO ŠUMIC
Po úspěšném splnění úkolů ve školním kole chemické 

olympiády se Jakub Vávra a Kamila Holčíková, žáci z 9. D, vy-
dali zúčastnit okresního kola, které proběhlo 4. března na ZŠ  
v Šumicích. 

Z celkového počtu 22 účastníků bylo 14 úspěšných řešitelů. 
Kamča skončila na krásném 11. místě a  Kuba netrpělivě čekal, 
zda se ozve i jeho jméno. Byl jmenován jako nejúspěšnější řešitel. 
1. místo! Se skromností sobě vlastní převzal první cenu v podo-
bě bezdrátové powerbanky. Kubovi moc gratuluji za fenomenál-
ní úspěch v  tak obtížné soutěži, jakou je chemická olympiáda, 
a Kamči děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Text a foto: ZŠ Staré Město

din v knihovně ve Starém Městě, při níž došlo i ke slavnostnímu 
vyhlášení vítězů. Terezka Blahová ze 7. D se svou Pipi Dlouhou 
punčochou obsadila krásné 2. místo v rámci IV. kategorie a o 3. 
místo ve stejné kategorii se podělili Adam Vlk a Zuzka Fabíková 
ze 7. C.

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho další energie a mo-
tivace pro další tvoření!

1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE KONVER-
ZAČNÍ SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE

Dne 9. 3. se konalo ve Vsetíně krajské kolo v  ruštině. Této 
soutěže se zúčastnili nejlepší žáci předchozích kol z celého Zlín-
ského kraje ze základních škol, středních škol a víceletých gym-
názií, kde si vyzkoušeli své znalosti a komunikativní dovednosti 
při poslechu, konverzaci a v případě kategorie středních škol také 
při popisu obrázku. Žákyně naší školy, Adéla Hastíková z 9. D, 
se umístila na skvělém 1. místě v kategorii žáků základních škol 
a víceletých gymnázií. Adélce gratulujeme a děkujeme za krásnou 
reprezentaci naší školy.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ 
CAMBRIDGE

Dne 14. 3. se na naší škole uskutečnilo slavnostní předávání 
certifikátů Cambridge. Žáci se v  průběhu prvního pololetí při-
pravovali na složení jazykové zkoušky z anglického jazyka KET 
a  těší nás konstatovat, že všichni kandidáti nejenže byli úspěš-
ní – zkoušku složili – ale podle bodového ohodnocení dosáhli 
jazykové úrovně B1, která odpovídá úrovni státní maturity. Vel-
ký dík patří vyučujícím anglického jazyka ze ZŠ St. Město a také 
lektorům z Jazykové školy David Samec – Ing. Markétě Niklové 
a rodilému mluvčímu Chistopherovi Odiase za jejich přípravu na 
formát zkoušky. 

 
Úspěšní absolventi:
 
Iva Turčinová, Eliška Adamíková, Linda Zábranská, Sabina 

Štanglová, Aneta Šleglová, Kristýna Masariková, Adéla Hastíko-
vá, Filip Horehleď, Eliška Rösslerová

 
Žákům přejeme, aby dokázali v  co největší míře využívat 

osvojených jazykových dovedností ve svém dalším studiu i pro-
fesní orientaci.
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Družstvo starších žáků Starého Města B zvítězilo v  krajském 
přeboru družstev a po 4 letech se do Starého Města vrací 1. liga 
mládeže mladšího dorostu. Turnaj se odehrál ve dvou termínech. 
Lednový sraz hostilo Staré Město, kde naše družstvo zahájilo sou-
těž čtyřmi výhrami a dostalo se do průběžného vedení. V sobotu  
9. dubna se v  Malenovicích třemi koly soutěž dohrávala. Staro-
městské béčko přidalo další tři výhry a mohlo slavit postup. O ten 

V termínu 12.- 19. 3. se sjel do Luhačovic výkvět šachistů do 16 
let z celé České republiky. Turnaj byl rozdělen do osmi kategorií. 
V každé kategorii (H16, H14, H12, H10) hrálo nejlepších 24 chlap-
ců z Moravy a Čech. Dívky měly kategorie stejné jen s tím rozdí-
lem, že jejich turnaje byly Open a nemusely tudíž podstoupit kva-
lifikaci jako kluci. Z Šachového klubu Staré Město se kvalifikoval 
do každé kategorie vždy jeden hráč. Nejúspěšnější ze Staroměstské 
výpravy byl v  Luhačovicích v  kategorii do 12 let Bayarjavkhlan 
Delgerdalai, který se ziskem 7 bodů celou kategorii vyhrál! Je to 
další velký úspěch našeho hráče a reprezentanta ČR v jeho zatím 
krátké sportovní kariéře. Velká gratulace „Džavchovi“ s  přáním 
dalších úspěšných výsledků. V Luhačovicích se rozhodně neztra-
tili ani jeho kluboví kolegové. Matěj Babula odehrál velmi slušný 
turnaj a v H14 dosáhl na 11. místo, čímž také vylepšil své nasazení 
do turnaje. Dalšího skvělého úspěchu dosáhla také Zuzana Stará, 
která v dívkách do 12 let skončila na trochu nepopulárním 4. mís-
tě. Bodově Zuzka dotáhla stříbrnou a bronzovou medailistku, ale 
slabší pomocné hodnocení ji na stupně nepustilo. I  tak to je pro 
Zuzku velký úspěch. V nejmladší chlapecké kategorii do 10 let měl 
premiéru René Moravec, který odehrál velmi solidní turnaj a zisk 
20. místa a 3 bodů je dobrým příslibem do budoucna. V doprovod-
ném turnaji MČR amatérů /čítal téměř 190 účastníků/ nastoupili 
k partiím další hráči ŠK. Na 17. místě skončil M. Húsek, 28. A. Vy-
líčil, 53. D. Lukaštík, 93. Š. Starý, 130. O. Lukaštík, 149. T. Babula 
a 180. D. Moravec. Závěrem ještě jedna velká gratulace všem repre-
zentantům ŠK Staré Město za úspěšné vystoupení na turnaji. Nerad 
bych zapomenul také na pořadatele, kteří v malebných Luhačovi-
cích uspořádali velmi hezké Mistrovství České republiky.

se zasloužili: Vlastimil Babula jr., Bayarjavkhlan Delgerdalai, Matěj 
Babula, Jan Vávra, Zuzana Stará a Šimon Starý. V turnaji se před-
stavila ještě další dvě staroměstská družstva tvořená mladšími žáky, 
která se umístila v polovině výsledkové listiny. Všem našim mlá-
dežníkům patří poděkování za úspěšné výsledky s přáním dalších 
šachových úspěchů.

Text: Antonín Macháček, ŠK St.Město 

Trochu ve stínu Luhačovického mistrovství se konalo ve stej-
ném termínu ve Špindlerově Mlýně MČR dorostu a  juniorů. Ze 
Starého Města se do turnaje kvalifikovali dva hráči. Ondra Švanda 
a Vlastimil Babula jr. Ondra patřil k okruhu favoritů a Vlastik (dal 
Špindlerovu Mlýnu přednost před H16 v Luhačovicích) chtěl získat 
co nejvíce bodíků a zkušeností v bojích s elitou ČR. Oběma hrá-
čům se přání víceméně splnila. Ondra získal v turnaji juniorů do 20 
let stříbrnou medaili a Vlastik si v H18 obhájil své nasazení. Takže 
oba kluci byli se svými výkony určitě spokojeni. 

Text a foto: A. Macháček  
ŠK St.Město 

STAROMĚSTŠTÍ ŠACHISTÉ OVLÁDLI KRAJSKÝ PŘEBOR

MLADÍ ŠACHISTÉ STARÉHO MĚSTA ÚSPĚŠNÍ 
NA MČR V LUHAČOVICÍCH
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U S N E S E N Í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 04.04.2022 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 uplynu-
lé období.

K bodu 10) vyhodnocení stavu požární ochrany za 
rok 2021 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 
01/2018, kterou se vydává požární řád města.

II. schvaluje
K bodu 1) program 21. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Lenka Pleváková 
členové: Ing. Josef Vaculík
Ing. Pavel Bartošík
Mgr. David Lukáš 
Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) ověřovatele zápisu: Františka Pavlicová
Bc. Robert Januška 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 3) závěrečný účet města za rok 2021.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 4) roční účetní závěrku města Staré Město 
za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 5) darovací smlouvu uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, a příspěvkovou orga-
nizací Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ: 
60371790. Předmětem této smlouvy je poskytnutí 
finančního daru ve výši 70.000 Kč na výstavbu no-
vého oplocení části školního areálu, které bylo zli-
kvidováno v rámci probíhajících demoličních prací 
v bývalém areálu Školního hospodářství. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 6) rozpočtové opatření č. 2/2022:
zvýšení příjmů ze 165.513 tis. Kč na 166.207 tis. Kč
zvýšení výdajů ze 196.981 tis. Kč na 205.112 tis. Kč
změnu financování z 31.468 tis. Kč na 38.905 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 7)
7.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. 
plocha o výměře 135 m2 v lokalitě ulice Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti LAMBERT ELECTRONIC s.r.o., So-
kolovská 573, Uherské Hradiště, IČO 28344235, za 
cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za úče-

lem vybudování parkovacích míst a jejich násled-
ného užívání. 

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

7.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4525/1 ostat. 
plocha o výměře 214 m2 v lokalitě ulice Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti Al - odlitky, s.r.o., Tovární 2157, Staré 
Město, IČO 28262832, za cenu 1.200 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem vybudování parkova-
cích míst a jejich následného užívání.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

7.3 převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/18 
orná půda o výměře 4.958 m2 a p. č. 6044/463 orná 
půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a ná-
sledné uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcného předkupního práva pro město Staré Město 
do doby přidělení čísla popisného novostavbě a se 
závazkem výstavby na převáděných nemovitostech 
do 60 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy, 
Štěpánu Šestákovi, Popovice 28, IČO 15250181, 
za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u části 
pozemku v ochranném pásmu VN a cenu 1.200 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemků mimo 
ochranné pásmo VN, za účelem výstavby haly pro 
chemickou úpravu hliníku a skladování.
[Výsledek hlasování: pro 10 proti 1 zdrželo se 5] 

7.4 záměr na bezúplatný převod majetku podle § 
7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Stát-
ním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
– výkup pozemku p. č. 2566/1 ostatní plocha o vý-
měře 378 m2, pozemku p. č. 2566/8 ostatní plocha 
o výměře 279 m2, pozemku p. č. 2566/10 ostatní 
plocha o výměře 193 m2 a pozemku p. č. 2566/11 
ostatní plocha o výměře 137 m2, a bezúplatný pře-
vod majetku podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) záko-
na č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – výkup pozemku p. č. 2566/9 
ostatní plocha o výměře 530 m2 a pozemku p. č. 
2566/14 ostatní plocha o výměře 145 m2 (celková 
výměra všech pozemků činí 1.662 m2), vše v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Čes-
ká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Hu-
sinecká 1024/11a, IČO 01312774, za účelem reali-
zace veřejné zeleně a majetkoprávního vypořádání 
pozemku pod místní komunikací.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

7.5 záměr na úplatný převod majetku podle § 10 
odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozem-
kovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výkup 
pozemku 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 hospodařit s majet-
kem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, za účelem re-
alizace zeleně.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v I. 
kole dotačních programů v roce 2022 a individuál-
ní dotace v roce 2022:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2022
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721 
45.000 Kč zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, sta-
rostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 80.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč zastoupen Ing. Petrem Stra-
kou, předsedou klubu a Vladislavem Paroulkem, 
členem výkonného výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001 
110.000 Kč zastoupen Věrou Dobešovou, předsed-
kyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 110.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 
30.000 Kč zastoupeny Věrou Dobešovou, předsed-
kyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, 
IČ 62833081 20.000 Kč zastoupen Josefem Vandou, 
starostou sboru
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918 100.000 Kč
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, 
z.s., 
IČ 61703559 20.000 Kč zastoupen Milanem Hra-
bincem, vedoucím střediska
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 20.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 30.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem 
a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878 5.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2022
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
100.000 Kč zastoupen Ing. Alešem Radou, vedou-
cím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou 
Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421 
30.000 Kč zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, 
předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155 
30.000 Kč zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 16.500 Kč zastoupen Bohumilem Višen-
kou, předsedou
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SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 5.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spol-
ku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2022
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré 
Město, 20.000 Kč, IČ 00557269, zastoupen MUDr. 
Alešem Hřibem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského sva-
zu Staré Město, 20.000 Kč, IČ 67026575, zastoupe-
na Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2022
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 30.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní míst-
ní organizace,
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991 
15.000 Kč zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmanno-
vou, ředitelkou střediska
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 70.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

B) Individuální dotace
Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spol-
ku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského 
Hradiště, 750.000 Kč
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Sucho-
melem, farářem (účel: podpora činnosti a aktivit 
Římskokatolické farnosti Staré Město – náklady na 
provoz, energie, splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
o.p.s., 5.000 Kč, IČ 26593823, zastoupeno Bc. Ka-
teřinou Kupčíkovou, ředitelkou (účel: poskytování 
sociální služby na území ORP – provozní náklady)
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083 
1.000 Kč
zastoupeno Mgr. Ing. Milanem Antošem, ředitelem
(účel: provozní náklady sociální služby zařízení 
ERGO Uh.Hradiště, ve kterém poskytují službu pro 
osoby s mentálním postižením)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621 25.000 
Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uher-
ské Hradiště 5.000 Kč, IČ 70820287, zastoupen 
Přemyslem Junáškem, předsedou organizace (účel: 
zajištění zdravotní kondice včelstev)
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 2.000 
Kč
zastoupena Lukášem Šilcem, DiS., oblastním ředi-
telem (účel: zajištění poskytování základních čin-
ností soc. služby typu sociálně terapeutická dílna 
– provozní náklady)

Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., 
předsedou spolku (účel: finanční podpora projektu 
Kulturní dědictví UNESCO 2022)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 20.000 Kč, IČ: 04977408 zastoupen Mgr. 
Helenou Schwarczovou, ředitelkou (účel: provozní 
náklady související s poskytováním sociální služby)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915 
5.000 Kč zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, 
předsedou
představenstva (účel: náklady spojené s provozem 
sociální služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková orga-
nizace, IČ 70850852 4.500 Kč zastoupen Bc. Janem 
Šerým, ředitelem (účel: náklady spojené s provo-
zem sociální služby)
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060 5.000 Kč
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitel-
kou
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální 
služby)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 5.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 2052)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 1.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele DOZP Medlovice)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 5.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele DD Uherské Hradiště)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 1.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele chráněného bydlení Staré Město, Tyršova)
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 9) Obecně závaznou vyhlášku města Sta-
ré Město, kterou se stanoví školské obvody mateř-
ských škol zřízených městem Staré Město z důvodu 
aktualizace školských obvodů mateřských škol.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 11) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině pří-
spěvkové organizace Technické služby Staré Město, 
příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 
03 Staré Město, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 12) založení krátkodobého termínovaného 
vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč na dobu 
6 měsíců.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 13) založení revolvingového termíno-
vaného vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč 
s dobou trvání 1 měsíc za účelem dočasného zhod-
nocení volných peněžních prostředků města Staré 
Město. Revolvingový termínovaný vklad se splat-
ností 1 měsíc bude zřízen na dobu 12 měsíců s ná-
sledným automatickým ukončením revolvingu. 
Peněžní částka ve výši 5 mil. Kč bude převedena 
z běžného účtu u České národní banky na účet Ra-

iffeisenbank a.s. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 14) založení nového spořicího účtu u Ko-
merční banky ve výši 10 mil. Kč s navrhovanou 
individuální pevnou úrokovou sazbou s výpovědní 
lhůtou 32 dní, za účelem dočasného zhodnocení 
depozitních zůstatků města Staré Město. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0] 

III. neschvaluje

7.3 převod majetku – prodej pozemku p. č. 6044/18 
orná půda o výměře 4.958 m2 a p. č. 6044/463 orná 
půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spolku 
Regata Sport, z.s., Strančice, Pod Horkou 403, IČO 
11962780, za účelem vybudování zázemí pro vodní 
sporty ve formě servisu, prodeje a skladování men-
ších motorových i bezmotorových plavidel. 
[Výsledek hlasování: pro 10 proti 1 zdrželo se 5] 

IV. souhlasí 

K bodu 3) v souladu s § 17, odst. 7), písm. a) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, s celoročním hospodařením 
města za rok 2021, a to bez výhrad. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

V. ruší

7.4 záměr na bezúplatný převod majetku – výkup 
části pozemku p. č. 2566/1 ostatní plocha o výměře 
1.662 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Měs-
tě, 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 
účelem realizace veřejné zeleně a majetkoprávního 
vypořádání pozemku pod místní komunikací, kte-
rý byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva města 
Staré Město dne 13.12.2021.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

7.5 záměr na úplatný převod majetku – výkup části 
pozemku p. č. 2566/1 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 hospodařit s majet-
kem státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČO 01312774, za účelem 
realizace zeleně, který byl schválen na 19. zasedání 
Zastupitelstva města Staré Město dne 13.12.2021. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze 
dne 06.03.2017, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

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

Ing. Lenka Pleváková, v. r.
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 74. schůze Rady města Staré Město, konané dne 14.03.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 72. a z 73. schůze rady města.
program 74. schůze rady města.

1.1 výpůjčku:
bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Vele-
hradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště 
bytové jednotky č. 214 v domě s pečovatelskou služ-
bou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště
nebytových prostor o celkové výměře 40,75 m2 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště

na dobu určitou – do 30.09.2022, za účelem ubyto-
vání osob utíkajících před válkou z Ukrajiny. 

1.2 ukončení smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor – smuteční obřadní síně ze dne 31.12.2002, 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, Staré Město, IČO 00567884 (pronajímatel) 
a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, 
IČO 47347244 (nájemce), včetně dodatku č. 1 ze 
dne 15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, 
dohodou k 30.04.2022.

zajištění provozu smuteční obřadní síně od 
01.05.2022 na dobu neurčitou příspěvkovou orga-
nizací Technické služby Staré Město, příspěvková 
organizace, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 
09487930.

1.3 ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) 
a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, 
IČO 47347244 (zhotovitel), dohodou k 30.04.2022.

zajištění evidence související s provozováním veřej-
ného pohřebiště – evidence o hrobových místech 
a o uložení lidských ostatků („hřbitovní kniha“), dle 
ust. § 20 písm. c), § 21 odst. 1,2 zákona č. 256/2001 
Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. čl. 3 odst. 
1 písm. h) Řádu veřejného pohřebiště města Staré 
Město, od 01.05.2022 na dobu neurčitou příspěv-
kovou organizací Technické služby Staré Město, 
příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČO 09487930.

1.4 ukončení nájemní smlouvy č. 2627201617 uza-
vřené mezi společností České dráhy, a. s., nábřeží L. 
Svobody 1222, Praha 1, IČO 70994226 (pronajíma-
tel) a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČO 00567884 (nájemce) na nájem části 
pozemku p. č. 3582/44 ostatní plocha o výměře 400 
m2 v lokalitě u vlakového nádraží ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce.

1.5 ukončení smlouvy o dílo ze dne 11.02.2000 

včetně dodatku č. 1 ze dne 17.04.2002 uzavřené 
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČO 00567884 (objednatel) a společností 
ELTODO dopravní systémy s.r.o., Novodvorská 
1010/4, Praha 4, IČO 25755811 (zhotovitel), na zá-
ruční a pozáruční servis zařízení světelné signaliza-
ce ve Starém Městě, výpovědí s výpovědní lhůtou 
šest měsíců. 

1.6 záměr na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 
ostat. plocha o výměře cca 0,15 m2 v lokalitě ulice 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění a provozování rozva-
děče – skříně ODF 144 ORSM.

1.10 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcné-
ho břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 
28085400, spočívající v povinnosti povinného měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Sochorcova, Gabriel, úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení distri-
buční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), 
na pozemku p. č. 4548/17 v lokalitě ulice Sochorco-
va ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, dle přílohy. 

1.11 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy na zřízení věcné-
ho břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 
28085400, spočívající v povinnosti v povinnosti po-
vinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Tovární, 
mlýn, MS Lípa, kab. NN“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – kabelové ve-
dení NN, (délka 137 m a uzemnění), na pozemku 
p. č. st. 189/1, p. č. 4560/1, p.č. 2413/7 a p.č. 2414/1 
v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.12 uzavření smlouvy o nuceném odtahu vozidla 
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČO 00567884 (objednatel) a BEST ASSI-
STANCE s.r.o., Kvítkovická 583, Napajedla, IČO 
10758763 (poskytovatel), dle přílohy.

1.13 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na re-
alizaci stavby „Výstavba infrastruktury pro RD Vele-
hradská - demolice objektů“ z důvodu změn oproti 
projektové dokumentaci.

1.14 uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 
SMLP-2022-11-000001 v oblasti nakládání s od-
pady se společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., 
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Staré Město - Úpravy 
prostranství před radnicí.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky Vestavba osobního výtahu 

v bytovém domě – DPS č. p. 1707.

5.1 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Základ-
ní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 
75022567.

5.2 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Komenského 1721, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ: 75022532.

5.3 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky, příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ: 75022541.

5.4 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Křes-
ťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, IČ:75022559.

5.5 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Spor-
tovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré 
Město, IČ: 75121824.

5.6 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Stře-
disko volného času Klubko Staré Město, U Školky 
1409, Staré Město, IČ: 75833328.

5.7 účetní závěrku za rok 2021 v souladu s vyhláš-
kou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky, příspěvkové organizaci Tech-
nické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ: 09487930.

5.8 hospodaření příspěvkových organizací města 
za rok 2021 včetně rozdělení dosažených zlepše-
ných hospodářských výsledků do peněžních fondů 
příspěvkových organizací za rok 2021 dle přílohy.

5.11 vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku města a předmětů v operativní evi-
denci dle předloženého návrhu. 

U S N E S E N Í
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II. neschválila

1.2 ukončení smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor – smuteční obřadní síně ze dne 31.12.2002, 
včetně dodatku č. 1 ze dne 15.05.2009 a dodatku 
č. 2 ze dne 20.01.2022, uzavřené mezi městem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 
00567884 (pronajímatel) a Janou Horkou, náměstí 
Hrdinů 264, Staré Město, IČO 47347244 (nájemce), 
dohodou k 31.03.2022 a navrhuje ukončení smlou-
vy o nájmu nebytových prostor – smuteční obřadní 
síně ze dne 31.12.2002, včetně dodatku č. 1 ze dne 
15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, doho-
dou k 30.04.2022.

1.3 ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) a Ja-
nou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 
47347244 (zhotovitel), dohodou k 31.03.2022 a na-
vrhuje ukončení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) 
a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, 
IČO 47347244 (zhotovitel), dohodou k 30.04.2022.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku p. 
č. 6044/18 orná půda o výměře 4.958 m2 a p. č. 
6044/463 orná půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě 
Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, a následné uzavření kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení věcného předkupního práva pro město 
Staré Město do doby přidělení čísla popisného no-
vostavbě a se závazkem výstavby na převáděných 
nemovitostech do 60 měsíců ode dne podpisu kup-
ní smlouvy, manželům paní *** a panu ***, za cenu 
300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u části pozem-
ku v ochranném pásmu VN a cenu 1.200 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH u pozemků mimo ochranné 
pásmo VN, za účelem výstavby haly pro chemickou 
úpravu hliníku a skladování.

1.8 zrušení záměru na bezúplatný převod majetku 
– výkup části pozemku p. č. 2566/1 ostatní plocha 
o výměře 1.662 m2 v lokalitě ul. Velehradská 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 účelem realizace veřejné zeleně a ma-
jetkoprávního vypořádání pozemku pod místní ko-
munikací, který byl schválen na 19. zasedání Zastu-
pitelstva města Staré Město dne 13.12.2021.

schválit záměr na bezúplatný převod majetku – – 
výkup pozemku p. č. 2566/1 ostatní plocha o vý-
měře 378 m2, pozemku p. č. 2566/8 ostatní plocha 
o výměře 279 m2, pozemku p. č. 2566/9 ostatní plo-
cha o výměře 530 m2, pozemku p. č. 2566/10 ostat-
ní plocha o výměře 193 m2, pozemku p. č. 2566/11 
ostatní plocha o výměře 137 m2 a pozemku p. č. 
2566/14 ostatní plocha o výměře 145 m2 (celková 
výměra 1,662 m2), vše v lokalitě ul. Velehradská 
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 účelem realizace veřejné zeleně a ma-
jetkoprávního vypořádání pozemku pod místní 

komunikací.

1.9 zrušení záměru na úplatný převod majetku 
– výkup části pozemku p. č. 2566/1 ostat. plocha 
o výměře 292 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Sta-
rém 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 účelem realizace zeleně, který byl 
schválen na 19. zasedání Zastupitelstva města Staré 
Město dne 13.12.2021.. 

schválit záměr na úplatný převod majetku – výkup 
pozemku 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 hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husi-
necká 1024/11a, IČO 01312774, za účelem realizace 
zeleně. 

3.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku města Staré 
Město, kterou se stanoví školské obvody mateřských 
škol zřízených městem Staré Město z důvodu aktua-
lizace školských obvodů mateřských škol. 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze 
dne 06.03.2017, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Staré Město.

3.4 schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v I. 
kole dotačních programů v roce 2022 a individuální 
dotace v roce 2022:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2022
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721 
45.000 Kč zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, sta-
rostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 80.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč zastoupen Ing. Petrem Stra-
kou, předsedou klubu a Vladislavem Paroulkem, 
členem výkonného výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001 110.000 
Kč zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 110.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 
30.000 Kč zastoupeny Věrou Dobešovou, předsed-
kyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, 
IČ 62833081 20.000 Kč zastoupen Josefem Vandou, 
starostou sboru
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918 100.000 Kč
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, 
z.s., IČ 61703559 20.000 Kč zastoupen Milanem 
Hrabincem, vedoucím střediska
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 20.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 30.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem 
a Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878 5.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2022
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 

100.000 Kč zastoupen Ing. Alešem Radou, vedou-
cím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou 
Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421 
30.000 Kč zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, 
předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155 
30.000 Kč zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 16.500 Kč zastoupen Bohumilem Višen-
kou, předsedou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 5.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2022
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré 
Město, 20.000 Kč, IČ 00557269, zastoupen MUDr. 
Alešem Hřibem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského sva-
zu Staré Město, 20.000 Kč, IČ 67026575, zastoupena 
Jaroslavem Hradilem, předsedou organizace
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2022
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. míst-
ní organizace 30.000 Kč, Staré Město, IČ 71213953 
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní míst-
ní organizace,
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991 
15.000 Kč zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, 
ředitelkou střediska
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 70.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

B) Individuální dotace
Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spol-
ku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherské-
ho Hradiště, 750.000 Kč, IČ 46257934, zastoupena 
Mgr. Miroslavem Suchomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické 
farnosti Staré Město – náklady na provoz, energie, 
splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
o.p.s., 5.000 Kč, IČ 26593823, zastoupeno Bc. Ka-
teřinou Kupčíkovou, ředitelkou (účel: poskytování 
sociální služby na území ORP – provozní náklady)
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ 25300083 
1.000 Kč zastoupeno Mgr. Ing. Milanem Antošem, 
ředitelem (účel: provozní náklady sociální služby 
zařízení ERGO Uh. Hradiště, ve kterém poskytují 
službu pro osoby s mentálním postižením)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621 25.000 
Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v Uher-
ském Hradišti)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uher-
ské Hradiště 5.000 Kč, IČ 70820287, zastoupen 
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Přemyslem Junáškem, předsedou organizace (účel: 
zajištění zdravotní kondice včelstev)
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 2.000 
Kč
zastoupena Lukášem Šilcem, DiS., oblastním ředite-
lem (účel: zajištění poskytování základních činností 
soc. služby typu sociálně terapeutická dílna – pro-
vozní náklady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., 
předsedou spolku (účel: finanční podpora projektu 
Kulturní dědictví UNESCO 2022)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 20.000 Kč, IČ: 04977408 zastoupen Mgr. 
Helenou Schwarczovou, ředitelkou (účel: provozní 
náklady související s poskytováním sociální služby)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915 
5.000 Kč zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, před-
sedou
představenstva (účel: náklady spojené s provozem 
sociální služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková orga-
nizace, IČ 70850852 4.500 Kč zastoupen Bc. Janem 
Šerým, ředitelem (účel: náklady spojené s provo-
zem sociální služby)
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060 5.000 Kč
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitel-
kou
(účel: provozní náklady s poskytováním sociální 
služby) 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 5.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby
pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 2052)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 1.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele DOZP Medlovice)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 5.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele DD Uherské Hradiště)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 1.000 Kč, IČ 00092096, zastoupena Ing. 
Marií Fremlovou, ředitelkou (účel: provozní nákla-
dy související s poskytováním sociální služby pro 
uživatele chráněného bydlení Staré Město, Tyršova)

5.10 schválit roční účetní závěrku města Staré Měs-
to za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku p. 
č. 6044/18 orná půda o výměře 4.958 m2 a p. č. 
6044/463 orná půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě 
Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, spolku Regata Sport, z.s., Strančice, Pod Hor-
kou 403, IČO 11962780, za účelem vybudování 
zázemí pro vodní sporty ve formě servisu, prodeje 
a skladování menších motorových i bezmotorových 
plavidel.

V. vzala na vědomí

1.2 výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 

– smuteční obřadní síně ze dne 31.12.2002, včetně 
dodatku č. 1 ze dne 15.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 
20.01.2022, uzavřené mezi městem Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (pro-
najímatel) a Janou Horkou, náměstí Hrdinů 264, 
Staré Město, IČO 47347244 (nájemce).

1.3 výpověď smlouvy o dílo ze dne 01.11.2019, uza-
vřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČO 00567884 (objednatel) a Ja-
nou Horkou, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 
47347244 (zhotovitel). 

3.1 informaci o omezení nebo přerušení provozu 
mateřských škol v měsíci červenci a srpnu v roce 
2022, v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.

informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělává-
ní na školní rok 2022/2023 se uskuteční v termínu 
02.05.2022 dle § 34 odst. 2 školského zákona v ma-
teřských školách Rastislavova, Komenského a Křes-
ťanské mateřské školy Za Radnicí ve Starém Městě.

3.2 informaci, že od 01.09.2022 nastupuje Mgr. Ka-
teřina Pavlišová zpět do funkce ředitelky Mateřské 
školy, Komenského 1721, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace z důvodu 
ukončení rodičovské dovolené.

4.1 žádost žadatelů paní *** a pana ***, o společný 
souhlas dle § 96a stavebního zákona na nástavbu 
a stavební úpravy RD č. p. 964, ul. Karolíny Světlé 
na pozemku parc. č. 913 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště.

5.9 Inventarizační zprávu za rok 2021.

VI. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce akce Staré Město - 
Úpravy prostranství před radnicí tyto dodavatele: 
EKO-UH, s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré 
Město, IČ: 49447653, DIČ: CZ49447653, EKOSTAV 
– STAVBY CZ s.r.o., Seifertova 1397, 686 03 Staré 
Město, IČ: 07206267, DIČ: CZ07206267, JASS-U-
NI, s.r.o., Jalubí č.p. 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638
DIČ: CZ60743638.

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodávky akce Vestavba osobního vý-
tahu v bytovém domě – DPS č. p. 1707 tyto dodava-
tele: Beta Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 
00 Brno, IČ: 60696052, DIČ: CZ60696052, Krolling 
s.r.o., Mokré 152, 370 01 Litvínovice, IČ: 25166999, 
DIČ: CZ25166999, VÝTAHY ŠPANIHEL s.r.o., 
1. máje 1220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ: 25866150, DIČ: CZ25866150, VÝTAHY Tem-
pír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 
00 Brno, IČ: 28566637, DIČ: CZ28566637, VYMY-
SLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o., Pivovarská 542, 
Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44962185, 
DIČ: CZ44962185.

VII. souhlasí

5.12 s odpisem nákladů evidovaných na účtech 
041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný ma-
jetek a 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek v celkové hodnotě 562.190 Kč jako odpis 

zmařených investic. Jedná se o odpis vynaložených 
nákladů na nedokončené investice, zejména projek-
tovou dokumentaci z let 2010–2020, které nebyly 
realizovány, a na které ani nebude navazovat další 
investiční činnost.

VIII. projednala

6.1 zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva měs-
ta Staré Město o provedených kontrolách za rok 
2021. 

6.2 zprávu finančního výboru Zastupitelstva města 
Staré Město o provedených kontrolách za rok 2021. 

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.6 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. 
č. 2561/2 ostat. plocha o výměře cca 0,15 m2 v loka-
litě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem umístění a provozová-
ní rozvaděče – skříně ODF 144 ORSM, na úředních 
deskách. T: ihned

6.2 zabývat se doporučeními finančního výboru ke 
kontrole nájemních smluv – evidence, cenová poli-
tika a předložit radě města stanovisko k doporuče-
ním dle zápisu.
T: 16.05.2022

2. Hospodářsko-správnímu odboru

6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru 
ke kontrole poskytování dotací neziskovým orga-
nizacím za rok 2020 (kontrola přesunuta do roku 
2021) a předložit radě města stanovisko k doporu-
čením dle zápisu. T: 16.05.2022

3. Finančnímu odboru

6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru 
ke kontrole hospodaření města s volnými finanč-
ními prostředky – nákup investičních produktů 
a předložit radě města stanovisko k doporučením 
dle zápisu. T: 16.05.2022

6.2 zabývat se doporučeními finančního výboru 
ke kontrole vedení pokladny města a předložit radě 
města stanovisko k doporučením dle zápisu. T: 
16.05.2022

zabývat se doporučeními finančního výboru 
ke kontrole evidence a vymáhání pohledávek 
v rámci přenesené i samostatné působnosti a před-
ložit radě města stanovisko k doporučením dle zá-
pisu. T: 16.05.2022

4. Městské policii 

6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru 
ke kontrole hospodaření městské policie a dodržo-
vání zákona o městské policii a předložit radě města 
stanovisko k doporučením dle zápisu. T: 16.05.2022

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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U S N E S E N Í
ze 75. schůze Rady města Staré Město,konané dne 25.03.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 74. schůze rady města.
program 75. schůze rady města.

1.2 projektovou dokumentaci „Sportovní areál 
u ZŠ 1720“.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť s do-
davatelem SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, Kvítko-
vice, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumen-
tace.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.1 schválit hospodaření a závěrečný účet města za 
rok 2021.

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 2/2022:
zvýšení příjmů ze 165.513 tis. Kč na 166.207 tis. Kč
zvýšení výdajů ze 196.981 tis. Kč na 205.112 tis. Kč
změnu financování z 31.468 tis. Kč na 38.905 tis. Kč

5.3 schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, a příspěvkovou orga-

nizací Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ: 
60371790. Předmětem této smlouvy je poskytnutí 
finančního daru ve výši 70.000 Kč na výstavbu no-
vého oplocení části školního areálu, které bylo zli-
kvidováno v rámci probíhajících demoličních prací 
v bývalém areálu Školního hospodářství. 

5.4 schválit založení krátkodobého termínovaného 
vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč na dobu 
6 měsíců.

III. rozhodla

2.1 v souladu ustanovením § 48 odst. 2, písm. b) 
zákona o zadávání veřejných zakázek o vylouče-
ní účastníka zadávacího řízení RYBÁRIK, s.r.o., 
se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 
25598643 z další účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném 
podlimitním řízení s názvem Místní komunikace 
Nová čtvrť a Finská čtvrť. Účastníkem zadávací-
ho řízení nebyly objasněny nebo doplněny údaje 
a doklady na základě žádosti o objasnění nabídky 
ze dne 07.03.2022 podle § 46 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť 
- veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v ote-

vřeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel 
SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 
02 Otrokovice, IČ: 42339839 s nabídkovou cenou 
11.877.777,01 Kč bez DPH, 14.372.110,18 Kč vč. 
DPH.
IV. vzala na vědomí

1.1 vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 
2021 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 
01/2018, kterou se vydává požární řád města.

V. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zařadit materiál o vyhodnocení stavu požární 
ochrany za rok 2021 v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 01/2018, kterou se vydává požární řád 
města do programu příštího zasedání zastupitelstva 
města Staré Město.
T: 04.04.2022

2. Finančnímu odboru 

aktualizovat Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení o realizace fo-
tovoltaiky na rodinné a bytové domy. T: 13.06.2022

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

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í
ze 76. schůze Rady města Staré Město,konané dne 04.04.202

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 75. schůze rady města.
program 76. schůze rady města.

1.1 výpůjčku a následné uzavření smlouvy o výpůjčce 
smuteční obřadní síně č. p. 1716 na pozemku p. č. st. 
2173 zast. plocha a nádvoří o výměře 443 m2 s příslu-
šenstvím a budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2174 
zast. plocha a nádvoří o výměře 47 m2, vše ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, příspěvkové 
organizaci Technické služby Staré Město, příspěvko-
vá organizace, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 
09487930, od 01.05.2022 na dobu neurčitou, za účelem 
obřadů pro rozloučení se zesnulým před uložením do 
hrobu nebo před převozem do krematoria. 

1.3 záměr na pronájem části pozemku p. č. 6888/3 ostat. 
plocha/zeleň o výměře 2 m2, a na uzavření smlouvy 
o právu provést dočasnou stavbu, na pozemku p. č. 
6888/3, v lokalitě Zelnice (u Zlechovského potoka) 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem zřízení mikrosítě – geodetického bodu č. 201.02 
pro realizaci stavby „Dálnice D5508 Staré Městě – Mo-
ravský Písek“.

1.4 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku p. č. 3693/1 ostatní plocha 
o výměře 25 m2 v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a ná-
jemné ve výši 62,80 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření 
pozemku pro parkování osobních automobilů.

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha 
o výměře cca 0,15 m2 v lokalitě ulice Na Kopci ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu 
na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.06.2051 a nájemné 
ve výši 1.000 Kč/rok + příslušná sazba DPH, za účelem 
umístění a provozování rozvaděče – skříně ODF 144 
ORSM.

1.6 záměr na 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. Vý-
chodní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

1.7 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávněné-
ho 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, Michal-
ská, ELVOREV, úpr. DS“ strpět umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 
kabelový pilíř, uzemnění (délka 137 m a uzemnění), 
na pozemku p. č. 44/32, 4551/14, 4551/51, 4551/53, 
4551/54 a 4551/56, vše v lokalitě ulice Michalská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.8 projektovou dokumentaci „Rekonstrukce bazénů 

na koupališti Širůch“.

1.9 projektovou dokumentaci „Rekonstrukce podlahy, 
rekonstrukce plynové kotelny a ústředního vytápění 
sportovní haly Staré Město“.

1.10 projektovou dokumentaci „Výsadba zeleně na ulici 
Nová čtvrť, Finská čtvrť“.

1.11 variantu č. 2 – propojení obou škol podchodem, 
dle architektonické studie akce „Revitalizace území 
kolem škol ZŠ 1000 a ZŠ 715 na náměstí Hrdinů, Staré 
Město“.

1.13 záměr na uzavření Smlouvy o podmínkách na-
pojení, 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 budoucí pronajímatel) 
a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, 
Klišská 940/96, IČO 27295567 (provozovatel distribuč-
ní soustavy nebo budoucí nájemce) na nájem plynáren-
ského zařízení: „IS pro RD Velehradská – II. etapa“, STL 
plynovod a přípojky 32 RD; plynovod v celkové délce 
506 m a 32 ks přípojek v délce 277 m ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého roz-
sahu na služby na akci Veřejné prostranství Za Radnicí 
– projektová dokumentace.
2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Staré 
Město, Úpravy prostranství před radnicí s dodavatelem 

U S N E S E N Í
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JASS-UNI, s.r.o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze 
zadávací dokumentace.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na dodávku osobního 
výtahu a servisní smlouvy na akci Vestavba osobního 
výtahu v bytovém domě – DPS č. p. 1707 s dodavate-
lem VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem 
Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44962185 
v souladu s návrhy smluv ze zadávací dokumentace.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého roz-
sahu na stavební práce na akci Sportovní areál u ZŠ 
1720.

5.1 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu 
odpisového plánu majetku na rok 2022 (II. úprava) 
příspěvkové organizaci Technické služby Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930, v sou-
vislosti se zařazením nového dlouhodobého majetku.

5.3 změnu výše úročení ve 4. úrokovém pásmu urče-
ném pro veřejný sektor u vybraných běžných účtů Ko-
merční banky, a. s. na základě předložené indikativní 
nabídky na zhodnocování depozitních zůstatků na běž-
ných účtech Komerční banky, a. s.

6.1 zvýšení osobního příplatku řediteli příspěvkové or-
ganizace Technické služby Staré Město panu Bc. Mar-
tinu Sýkorovi a řediteli příspěvkové organizace města 
Sportovní a kulturní centrum Staré Město panu Bc. 
Romanu Janíkovi dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Technické služby Staré Město, příspěvková 
organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
dle přílohy.

1.6 zrušit převod majetku – prodej pozemku p. č. 6066/1 
vodní plocha o výměře 348 m2 a p. č. 6066/7 vodní plo-
cha o výměře 167 m2, vše v lokalitě ul. Východní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti Ray Service, a. s., Huštěnovská 2022, Staré Město, 
IČO 27756203, za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem parkování, který byl schválen na 20. za-
sedání zastupitelstva města dne 21.02.2022.

1.12 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 
6044/18 orná půda o výměře 4.958 m2 a p. č. 6044/463 
orná půda o výměře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a následné 
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
předkupního práva pro město Staré Město do doby 
přidělení čísla popisného novostavbě a se závazkem vý-
stavby na převáděných nemovitostech do 60 měsíců ode 
dne podpisu kupní smlouvy, Štěpánu Šestákovi, Popo-
vice 28, IČO 15250181, za cenu 300 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH u části pozemku v ochranném pásmu VN 
a cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u pozemků 
mimo ochranné pásmo VN, za účelem výstavby haly 
pro chemickou úpravu hliníku a skladování.

5.4 schválit založení nového spořicího účtu u Komerč-
ní banky ve výši 10 mil. Kč s navrhovanou individuální 
pevnou úrokovou sazbou s výpovědní lhůtou 32 dní, 
za účelem dočasného zhodnocení depozitních zůstatků 
města Staré Město. 

5.5 schválit založení revolvingového termínovaného 
vkladu u Raiffeisenbank ve výši 5 mil. Kč s dobou tr-
vání 1 měsíc za účelem dočasného zhodnocení volných 
peněžních prostředků města Staré Město. Revolvingový 
termínovaný vklad se splatností 1 měsíc bude zřízen na 
dobu 12 měsíců s následným automatickým ukonče-
ním revolvingu. Peněžní částka ve výši 5 mil. Kč bude 

převedena z běžného účtu u České národní banky na 
účet Raiffeisenbank a.s. 

III. zrušila

1.12 doporučení zastupitelstvu města schválit převod 
majetku – prodej pozemku p. č. 6044/18 orná půda 
o výměře 4.958 m2 a p. č. 6044/463 orná půda o vý-
měře 95 m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, a následné uzavření kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního 
práva pro město Staré Město do doby přidělení čísla 
popisného novostavbě a se závazkem výstavby na pře-
váděných nemovitostech do 60 měsíců ode dne podpisu 
kupní smlouvy, manželům paní *** a panu ***, za cenu 
300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH u části pozemku 
v ochranném pásmu VN a cenu 1.200 Kč/m2 + přísluš-
ná sazba DPH u pozemků mimo ochranné pásmo VN, 
za účelem výstavby haly pro chemickou úpravu hliníku 
a skladování, které bylo schváleno na 74. schůzi rady 
města dne 14.03.2022.

IV. určila

2.1 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na 
akci Veřejné prostranství Za Radnicí – projektová 
dokumentace vyzvat tyto dodavatele: CENTROPRO-
JEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 
01643541, MSS -projekt s.r.o., Michelská 580/63, Mich-
le, 141 00 Praha 4, projekce Vsetín: Žerotínova 992, 755 
01 Vsetín, IČ: 26849836, G G ARCHICO a.s., Zelené 
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432, 
Ing. arch. Miroslav Baleja, ARS Projekt, I. Veselkové 
466, 763 02 Zlín – Malenovice, Dlouhá 108, 760 01 Zlín, 
IČ: 12220426, Ing. Jiří Hoke, Podlesí I, 4940, 760 05 
Zlín, IČ: 08802491, Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 761 
11 Želechovice, IČ 48476684.

2.4 k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce akce Sportovní areál u ZŠ 1720 vyzvat 
tyto dodavatele: SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 
č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, LÁTAL, s.r.o., 
Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ: 47901292, 
REKOSTAV SERVIS s.r.o., Salašská 1278, 686 03 Sta-
ré Město, IČ: 24257877, ZESS, a.s., č. ev. 89, 687 09 
Boršice, IČ: 15547906, GARD&N UH s.r.o., Hradišťská 
90, 686 03 Staré Město, IČ: 26954575, MONOTREND 
s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov, IČ: 29320313, BEN-
JAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ: 
25523414, Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 
24 Drásov, IČ: 27738795.

V. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce s názvem Staré Město, 
Úpravy prostranství před radnicí. Vybraný dodavatel 
JASS-UNI, s.r.o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638, s nabídkovou cenou 518.281,28 Kč bez 
DPH, 627.120,35 Kč vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky Vestavba osobního výtahu 
v bytovém domě – DPS č. p. 1707. Vybraný dodavatel 
VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pi-
vovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44962185, 
s celkovou nabídkovou cenou 1.236.802,69 Kč 
bez DPH, 1.422.323,09 Kč vč. DPH. 

VI. souhlasí

5.2 na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, ředitele 
příspěvkové organizace Technické služby Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 09487930, 
s vyřazením a následným odprodejem nepotřebného 
majetku – dvoukolové vlečky za traktor RZ Z01 4122, 
VIN TM1V0T8004Z000034, rok výroby 2004, za na-
vrhovanou cenu. Výtěžek z prodeje bude výnosem pří-
spěvkové organizace. 

VII. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele pana ***, o společný souhlas dle § 
96a stavebního zákona na přístavbu opravárenské dílny 
na pozemcích parc. č. 3530, 6053/81 a 6053/66 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště (ulice Huštěnovská, 
areál firmy TRADIX).

4.2 žádost žadatele pana ***, o územní souhlas dle § 96 
stavebního zákona na dřevěnou montovanou zahrad-
ní chatku v lokalitě „Čertův kút“ na pozemku parc. č. 
5232/5 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.3 žádost žadatele Lodě-hausbóty z. s., IČO:28554396, 
Zerzavice 2173, Staré Město o územní souhlas dle § 96 
stavebního zákona na sklad gastroinventáře v areálu 
Přístaviště Staré Město na pozemku parc. č. 4500/11 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.4 žádost žadatele LAMBERT ELECTRONIC s.r.o., 
IČO: 28344235, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 
o společné územní a stavební řízení dle § 94p stavební-
ho zákona na výrobní areál LAMBERT ELECTRONIC 
na pozemcích parc. č. 1987, 2414/22, 2414/21, 4525/1, 
2409/9, 2409/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradi-
ště.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 
6888/3 ostat. plocha/zeleň o výměře 2 m2 v lokalitě 
Zelnice (u Zlechovského potoka) ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: 
ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – 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 lo-
kalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Měs-
to, Michalská, ELVOREV, úpr. DS“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelo-
vé vedení NN, kabelový pilíř, uzemnění (délka 137 m 
a uzemnění), na pozemku 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, 
na úředních deskách. 
T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o podmín-
kách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČO 00567884 (investor nebo budoucí prona-
jímatel) a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
Klíše, Klišská 940/96, IČO 27295567 (provozovatel 
distribuční soustavy nebo budoucí nájemce) na ná-
jem plynárenského zařízení: „IS pro RD Velehradská 
– II. etapa“, STL plynovod a přípojky 32 RD; plynovod 
v celkové délce 506 m a 32 ks přípojek v délce 277 m 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.
T: ihned

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál 
před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy malé etnikum - Hebrejo-
vé (Židé) jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle 
vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, 
že jí začali říkat Velká. Tento svátek tedy byl a  je úzce spojený 
s myšlenkou svobody.

O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé při-
pomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován Žid jménem 
Ježíš, který po třech dnech vstal z mrtvých. Tvrdil, že existuje ne-
jen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které ne-

Zelený čtvrtek Velký pátek

Zelený čtvrtek Velký pátek

Zelený čtvrtek Bílá sobota

chce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu 
k tomu, jak poznat Boha osobně.

Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě jiná dimenze ži-
vota, než tento život časný. Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás 
nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce, porozumění, hodnotě 
a dalších úžasných vlastnostech. Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli 
Izraelci do svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit my. Skrze 
odpuštění, které dává Ježíš všem, kdo o to stojí a skrze víru v Něj. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

OD POSLEDNÍ VEČEŘE KE VZKŘÍŠENÍ VELIKÉ NOCI
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Bílá sobota Bílá sobota

Bílá sobota

MAMINKÁM K SVÁTKU
V neděli 8. 5. 2022 vystoupí v kostele Svatého Ducha při mši sv. 

v 10.00 hod. děti z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě se 
svým přáním maminkám a babičkám. Všechny oslavenkyně jsou 
srdečně zvány!

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. S OTCEM BISKUPEM 
ANTONÍNEM BASLEREM 

V sobotu 14. 5. 2022 bude při mši svaté v kostele Svatého Du-
cha předáno účastníkům kurzu Sociálně-duchovní aspekty práce 
dobrovolníka osvědčení. Na slavnostní mši v  10.30 jste všichni 
zváni.

PIETNÍ VZPOMÍNKA NA ROSTISLAVA  
SOCHORCE 

Dne 15. 5. 2022 bude v kostele sv. Michaela v 7.00 hod. oběto-
vána mše sv. za + Rostislava Sochorce a oběti totalit. Poté bude 
následovat pietní vzpomínka u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochor-
ce, který se stal jednou z prvních obětí komunistické diktatury. 

ZVEME VÁS 
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Nikdy nezapomeneme na toho, který nám  
moc schází... Dne 6. května 2022 uplynulo deset 
let od úmrtí drahého manžela, milovaného tatín-
ka a nejlepšího dědečka na světě pana Stanislava 
Julíčka.
S láskou vzpomíná manželka Blanka, děti a vnou-
čata. Poděkování všem za tichou vzpomínku.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 26. května 2022 by se dožil 85 let pan Josef 
Martinek. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a dcera s rodinou.

Dne 16. května 2022 uplyne 10 let od doby, kdy 
nás opustil pan Václav Samson. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 12. května 2022.

Další noviny vyjdou 
27. května 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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GALERIE

Akcí GALERIE končí schůzky kroužků KLUBKA.
Těšíme se na Vás na táborech nebo v novém školním roce!

PREZENTACI KROUŽKŮ SVČ KLUBKO
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Závěrečné vystoupení pohybových, tanečních a hudebních
kroužků, výstavku výrobků z rukodělných kroužků 

a fotografií z činnosti SVČ Klubko.

Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy.

31. 5. 2022 od 17 h
Společensko-kulturní centrum Staré Město

 (dříve Sokolovna)



NOC S ANDERSENEM

Foto: Aleš Korvas



PREMIÉRA DOLINY ZAPLNILA KLUB KULTURY

Foto: Aleš Korvas


