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Nepříjemné překvapení na staroměstské rybáře čekalo v pátek 
11. listopadu u  chovného rybníka Olší. Jeden člen mysliveckého 
sdružení a  současně rybář objevil při pravidelné obchůzce revíru 
pohled, který nevěstil nic dobrého. Břehy rybníka byly obklopeny 
více než třicetičlenným hejnem kormoránů a stejně velkým hejnem 
volavek popelavých, které se živí malými rybkami. Chovný rybník je 
pro ně jako prostřená tabule. To ještě ale nebyl ten nejhorší pohled. 
Při bližším pohledu na břehy a hladinu rybníka uviděl tisíce malých 
kapříků, kteří tam byli vysazeni před několika dny k přezimování, 
jak jsou natlačeni na břeh rybníka, jako by se snažili před něčím 
uniknout. Někteří z nich již byli uhynulí, větší polovina se ještě po-
koušela dotlačit co nejblíže ke břehu. Toto není standardní chování 
ryb, kterým hrozí ulovení ptáky, zalarmoval proto člena Moravské-
ho rybářského svazu Erika Schneidera, který po prohlédnutí zasla-
ných fotek a videa okamžitě rozpoznal příznaky otravy, která se do 
chovného rybníka mohla dostat pravděpodobně z potoka Salaška.

„Jakmile jsem uviděl fotky, hned mně bylo jasné, o co se v ryb-
níku jedná. Ryby se snaží uniknout před otravou, která se do vody 
dostává nápustným systémem, proto se všechny hromadily až za 
ním, aby mu co nejvíce unikly. V těchto případech je rozhodující 
rychlost, proto byly okamžitě kontaktovány složky IZS. Hasiči poté 
kontaktovali Policii ČR a orgán ochrany životního prostředí, kteří 
po příjezdu na místo odebrali vzorky vody určené k rozboru,“ uvedl 
Erik Schneider a dodal, že po úhynu ryb v řece Bečvě se okamžitě 
řeší jakýkoliv náznak otravy povrchové vody. Do několika minut 
byly na místě jednotky hasičů, policie, ale i z životního prostředí, 
které začaly s okamžitou záchranou zbytku ryb. Hasiči nasadili pro-
vzdušňovače vody, aby se do vody dostalo co nejvíce vzduchu a pří-
padná otrava vody plynnými látkami mohla uniknout z vody ven.

Podle slov předsedy staroměstských rybářů Aleše Hřiba fungo-
vala spolupráce všech složek, které byly na místě přítomny, naprosto 
ukázkově a zaslouží si velký dík. „Každý přesně věděl, co se musí 
udělat. Nikde žádný zmatek, naprosto profesionálně odvedená prá-
ce všech složek. Hlavně díky nim se po několika desítkách minut 
začaly ryby vracet zpět do hlubších vod rybníka a došlo jen k úhynu 
zhruba deseti procent rybí násady,“ uvedl Aleš Hřib a dodal, že ne-
být včasného zásahu, mohla se na rybníku Olší řešit podstatně větší 
katastrofa.

Ke dni uzávěrky tohoto článku nebyl dosud znám výsledek roz-
borů vody, není tedy dosud zřejmé, co případnou otravu způsobilo. 

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Erik Schneider

Otrava ryb ve Starém Městě

Aktuality
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Martin Řimák jako svatý Martin a  Adam Bursík v  roli chudého 
žebráka, kterého Martin ještě jako římský voják obdaroval polovi-
nou svého pláště, aby se zahřál. Poté již následovalo žehnání jed-
notlivých odrůd mladých vín. Celé odpoledne zakončilo vystoupe-
ní členů šermířské skupiny Memento mori, kteří předvedli skvělou 
show. Pro zájemce byla v prostorách Jezuitského sklepa připravena 
možnost ochutnat tradiční svatomartinské menu, které se skládalo 
z červeného zelí a pečené husy, a samozřejmě i široká nabídka Sva-
tomartinských vín.

Celé odpoledne se neslo v duchu příjemné oslavy a ochutnávky 
mladých vín.

Text a foto: Aleš Korvas

Aktuality

Dva roky se ve Starém Městě nekonaly svatomartinské slavnosti. 
Nechtěná pauza způsobená epidemií byla letos ukončena a v pátek 
11. listopadu 2022 se náměstí Velké Moravy zaplnilo stovkami lidí, 
kteří se přišli podívat na žehnání Svatomartinských vín a, kdo měl 
chuť, také na svatomartinské menu.

Program před kostelem Svatého Ducha, který připravili členové 
kulturní komise města, začal ve čtyři hodiny, kdy přijel kočár tažený 
koňmi, který přivezl letošní stárky, hudebníky a za nimi přišli čle-
nové Rady města.

Na připraveném pódiu nejprve zahájil slavnosti starosta Martin 
Zábranský spolu s místostarostou Kamilem Psotkou. Oba přivítali 
přítomné návštěvníky a popřáli, aby jim letošní mladá Svatomar-
tinská vína chutnala. Poté již následovala scéna, kterou předvedl 

Registrujte se zdarma a dostávejte upozornění na novinky z města a upozornění přímo do vašeho telefonu.

Svatomartinské slavnosti ve Starém Městě po dvou letech

UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme občany Starého Města, aby si zabezpečili svůj majetek (rodinné domy, sklepy, garáže a hospodář-

ské budovy) nejen v nočních hodinách, ale i během dne z důvodu vloupání a odcizení majetku. V případě zjištění 
pohybu či výskytu podezřelých osob a vozidel volejte městskou policii na telefonní číslo 572 416 416 nebo linku 158.
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„ Toto jsou okamžiky, při kterých se člověk zamyslí. Pro nás je to 
především příležitost poděkovat všem našim zákazníkům za jejich 
věrnost. Vždyť některé známe od jejich dětských let.

Poděkování paří i všem zaměstnancům za jejich nadšení a na-
sazení.

Zaměstnanci se svými inspirativními nápady, kvalifikací a od-
hodláním jsou naším největším kapitálem.“ 

 
Přijďte k nám 2. a 3. prosince oslavit toto výročí . U této pří-

ležitosti jsme připravili pro každého zákazníka malý dárek jako 
porornost. 

 Potraviny Marie Kouřímová
 Vás srdečně zvou na oslavu 30. výročí provozování prodejny

Nejvyšší představitelé Starého Města si již tradičně připomínají 
výročí založení republiky, která letos slaví 104 let, položením věnců 
u  Památníku legionářů. Uctívají tak památku všech, kteří během 
jednoho z nejkrvavějších vojenských konfliktů v dějinách položili 
své životy, aby umožnili vznik samostatného státu.

Obětem první světové války se uklonili kromě starosty Martina 
Zábranského a místostarosty Kamila Psotky také radní Marie Hráč-
ková nebo Erik Feldvabel, ale i zástupci politických stran a spolků, 
které ve Starém Městě působí. Letos drželi čestnou stráž kromě 
skautů také členové klubů vojenské historie a jeden člen Českoslo-
venské obce legionářské, kteří byli oblečeni v dobových uniformách 
legionářů.

Po proslovu starosty Martina Zábranského a vyslechnutí státní 

Dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulic Finská a  Nová čtvrť se 
dočkali nejen obyvatelé zmíněných lokalit, ale i  řidiči, kteří uza-
vřené ulice nemohli několik měsíců využívat. V okolí ulic tak vzni-
kaly mnohdy dlouhé kolony, kdy překážela zejména zaparkovaná 
vozidla obyvatel rekonstruovaných čtvrtí. Rekonstrukce začala již 
v  minulém roce, kdy v  ulicích postupně vyměňovali kanalizační 
a  vodovodní přípojky pracovníci Slováckých vodovodů a  kanali-
zací. Stavební firma, která prováděla samotnou rekonstrukci, pak 
zahájila práce letos v dubnu. 

V části Nová čtvrť vznikla jednosměrná ulice široká čtyři metry, 
stejně jako nové chodníky široké 1,5 metru, které byly vybudová-
ny po obou stranách ulice. Jen v této ulici vzniklo šestnáct nových 

hymny se všichni přítomní přesunuli k  Památníku obětem první 
světové války u hřbitova. Tam byly rovněž položeny věnce, aby byla 
uctěna památka Staroměšťanů, kteří padli v první světové válce.

Oslavy založení republiky jsou ve Starém Městě tradičně spo-
jeny se Světýlkovým průvodem, kterého se účastní každý rok více 
a více dětí. Letos se sešla při Světýlkovém průvodu více než stovka 
lampionů a přibližně polovina dospělých. Všichni se přesunuli spo-
lu s představiteli města a Staroměstskou kapelou nejdříve od jedno-
ho památníku ke druhému a odtud i na náměstí Velké Moravy, kde 
byla v  polyfunkčním sále zahájena mezinárodní výstava bonsají. 
Všichni účastníci pochodu se mohli ohřát v Jezuitském sklepě, kde 
členové kulturní komise města připravili občerstvení.

Text a foto: Aleš Korvas

podélných parkovacích míst a šest stožárů s veřejným osvětlením.
V ulici Finská čtvrť byla místní komunikace rozšířena na šířky 

pět a šest metrů. Stejně jako u Nové čtvrti i zde vznikly nové chodní-
ky o šířce 1,5 metru. Nových parkovacích míst se dočkali obyvatelé 
také v této části Starého Města. Podélné stání umožňuje deset nově 
vybudovaných parkovišť s drenážní dlažbou, o osvětlení se nově po-
stará pětice šestimetrových lamp pouličního osvětlení.

Součástí stavby v části ul. Finská je zvýšená dlážděná křižovat-
ková plocha ze zámkové betonové dlažby. 

Celá oprava vyšla městskou pokladnu na více než patnáct mili-
onů korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Kladení věnců k oslavám založení republiky

Rekonstrukce ulic Finská a Nová čtvrť je dokončena
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vanou ženu, rodinu i na své dětství a přátele. Postupně mezi nimi 
vzniklo přátelství a jejich šachové duely jsou navíc i zpestřením dne 
a zábavou i pro ostatní klienty v zařízení, kteří je při hře se zájmem 
sledují.

Dobrovolníkem se můžete stát i vy, stačí se obrátit na koordi-
nátorku dobrovolníků Maltézské pomoci v  Uherském Hradišti 
prostřednictvím telefonu 732 662 573 nebo na e-mail: stepanka.ma-
linova@maltezskapomoc.cz. Za každého ochotného člověka pomá-
hat druhým lidem budeme nesmírně rádi. Uděláte radost nejenom 
druhým, ale hlavně sobě.

Text a foto: Maltezská pomoc

Aktuality

Dobrovolník Lubomír má za sebou vážnou nehodu, kdy jej sra-
zil autem nezodpovědný řidič a Lubomír musel podstoupit několik 
operací. Léčil se dlouze v nemocnicích i rehabilitačních ústavech, 
a když se částečně zotavil, chtěl vrátit péči, která mu byla poskytnu-
ta zdravotním personálem a fyzioterapeuty, a chtěl někomu ulehčit 
jeho těžký úděl. Na možnost dobrovolnictví natrefil náhodou na 
faře na Velehradě a rozhodl se kontaktovat koordinátorku dobro-
volníků z  centra Maltézské pomoci v  Uherském Hradišti, kde se 
dozvěděl o  dobrovolnických programech více. Lubomír bydlí ve 
Starém Městě, nedaleko Domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním, a proto si vybral toto zařízení a docházení za panem Josefem 
v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením. 

Pan Josef bydlel dříve v zařízení i se svou milovanou ženou, kte-
rá však navždy odešla a on zde zůstal, ač s ostatními spolubydlící-
mi, přesto citově osamocen. Má problémy s pamětí, ale je mistrem 
v šachu, a tak se oba muži dohodli, že spolu budou hrát. Dobrovol-
ník Lubomír, jak sám říká, uměl dříve hrát jen šachovou dámu a od 
pana Josefa se mnoho naučil. Mezi oběma začaly šachové duely, ve 
kterých se pan Lubomír postupně zlepšoval, až se z něj stal díky 
panu Josefovi dobrý soupeř. Při hře si oba muži rádi povídají. Josef 
velmi rád vzpomíná na významné momenty svého života, na milo-

Po nehodě si prošel těžkým obdobím, proto se rozhodl skrze 
Maltézskou pomoc ulehčit těžký osud druhým

Dokončení přesně podle plánovaného termínu stihli pracovníci 
SVS – Correct, kteří prováděli rekonstrukci Slavomírovy ulice. Pů-
vodně plánovaný konec prací, který byl stanoven na začátek listopa-
du, se podařilo dodržet. Celá ulice vedoucí od hlavní Velehradské 
až k Hotelu Synot se tak dočkala nejen rozšíření, ale také výměny 
veřejného osvětlení, vybudování parkovacích míst a chodníků o ně-

kolik týdnů dříve. Investice ve výši více než 12,5 milionů korun za-
hrnovala také výměnu povrchu vozovky, který byl již dlouhá léta 
nevyhovující. Celá ulice je dlouhá 295 metrů s tím, že došlo k vybu-
dování nebo opravě chodníků na obou stranách vozovky. 

Rekonstruovaná ulice byla již zkolaudována a předána do uží-
vání.

Text: Aleš Korvas

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC 2022

Rekonstrukce Slavomírovy ulice je dokončena

DEN DATUM HRÁČKOVÁ 
POTRAVINY

UZENÁŘSTVÍ 
VAĎURA

KOUŘIMOVÁ 
POTRAVINY COOP KOMENSKÉHO

úterý 20. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 5:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

středa 21. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 5:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

čtvrtek 22. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 5:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

pátek 23. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 5:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

sobota 24. prosince 2022 5:30  - 11:30 hod. zavřeno zavřeno 7:00 - 10:00

neděle 25. prosince 2022 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno

pondělí 26. prosince 2022 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno

úterý 27. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 6:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

středa 28. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 6:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

čtvrtek 29. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 6:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

pátek 30. prosince 2022 5:30  - 18:00 hod. 8 - 16:30 hod. 6:30 - 17:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.

sobota 31. prosince 2022 5:30  - 11:30 hod. zavřeno 6:30 - 11:00 hod. 7:00 - 10:00

neděle 1. ledna 2023 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

pondělí 2. ledna 2023 zavřeno inventura 8 - 12:00 hod. 6:30 - 15:00 hod. 7:00 - 12:00 a 13:30 – 17:00 hod.
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sajových mistrů pod vedením předsedy 
světové bonsajové federace WBFF pana 
Sae Won Kima z Korejské republiky. Den 
byl zakončen večerním společenským 
programem, na kterém byly předány ceny 
všem oceněným bonsajím.     

S průběhem prodlouženého víkendu 
byli spokojeni nejen organizátoři, i ná-
vštěvníci z řad odborníků a laické veřej-
nosti. „Na každé z vystavených bonsají 
bylo možné vidět, kolik péče a úsilí věno-
vali bonsajisté tomu, aby ukázali exponát v 
tom nejlepším světle. Viděli jsme detailně 
propracované stromy v kompozici s jejich 
pečlivě vybranými miskami a ocenili jsme 
i výstavní prostory a expozici, která dala 
vyniknout barvám, tvarům a harmonii 
bonsají. Znovu se potvrdilo, jak silný do-
jem vyvolá prezentace špičkových bonsa-
jí v interiéru a jak překvapivé a příjemné 
může být celkové souznění vystavených 
stromů, navíc ve spojení s plastikami ak.
soch. Zdeňka Tománka.

Vážíme si všech, kteří k tomu přispěli. 
Věříme, že díky dobré vůli a přispění všech 

Konec října patří  ve Starém Městě 
bonsajím. Poslední říjnový víkend se zde 
konal již 3. ročník mezinárodní výstavy 
bonsají Bonsajové dny, kterou připravil Jo-
sef Valuch, majitel Bonsaimusea Isabelia, 
se svými přáteli. Polyfunkční sál pod kos-
telem Sv. Ducha se proměnil na několik 
dní v expozici, která dala vyniknout kráse 
jednotlivých vystavených bonsají. Zahá-
jení výstavy se ujal starosta města Staré 
Město pan Martin Zábranský. Ten pozval 
k návštěvě všechny účastníky čtvrtečního 
Světýlkového pochodu, který právě na ná-
městí Velké Moravy v předvečer státního 
svátku ke Dni vzniku samostatného česko-
slovenského státu  právě končil.

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout 
vybrané bonsaje českých, slovenských  
a maďarských bonsajistů, a prožít tak úžas-
nou atmosféru klidu mezi stromy, jejichž  
stáří nezřídka překračuje sto let.

V sobotu pak pokračoval program 
Bonsajových dnů nejenom výstavou, 
přednáškou o pěstování malých bonsají,  
ale i ukázkami tvarování korejských bon-

také zhruba 3000 přibližně osmicentimetrových candátů. Podle 
jeho slov takový výsledek vůbec neočekávali, protože candát je 
jedna z nejobtížnějších ryb na chov.

Část výlovku z hlavního chovu byla vypuštěna do svěřených 
revírů staroměstských rybářů, zbylá produkce byla vypuštěna na 
komorový rybník Olší. Ten je ale momentálně pod enormním 
náporem kormoránů a volavek, takže rybáři jen s velkými oba-
vami očekávají, kolik ryb na jaro vůbec vyloví. „Ptáci jsou záko-
nem chráněni, takže jakékoliv tlumení jejich počtu je nemyslitel-
né. Bojíme se tedy, že nás na jaro může čekat smutný pohled na 
prázdný rybník,“ dodal Schneider.

Text: Aleš Korvas, Foto: Adéla Hrabcová a Erik Schneider

Aktuality

Mezinárodní výstava bonsají ve Starém Městě

K podzimním měsícům patří neodmyslitelně také výlov ryb-
níků. Při nich rybáři slovují ryby, které ve svých chovných ryb-
nících během roku vychovali. Nejinak tomu bylo také v sobotu 
5. listopadu, kdy staroměstští rybáři uskutečnili výlov chovného 
rybníku Širůch. Letošní rok bojovali rybáři s nedostatkem vody 
v  rybníku, proto také netrpělivě očekávali, jak samotný výlov 
vlastně dopadne a kolik ryb jim v sítích uvízne. 

„V Širůchu se nacházel dvouletý a tříletý kapr a dvouletý amur. 
Kromě toho tam bylo také mnoho ročních kapříků, kteří budou 
sloužit jako násada pro příští rok. Nechyběli ale ani amuři s dél-
kou okolo 80 cm,“ uvedl za staroměstské rybáře Erik Schneider 
a dodal, že se rybářům podařilo i v tak náročném roce vychovat 

Výlov chovného rybníka na Širůchu

se opět podařilo uspořádat akci, na kterou 
se bude v dobrém vzpomínat, a to např. 
i při listování kalendářem pro rok 2023, 
který připravujeme k distribuci v prosinci 
2022 a který bude obsahovat fotky všech 
vystavených exponátů. 

Text a foto: Aleš Korvas
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panovalo v sobotu, je zvěř schovaná v hustých porostech a prak-
ticky neviditelná,“ uvedl František Zbraněk.

Myslivci měli připraveny tři leče, při nich prošli celý revír, 
i  tak byl ale konečný výřad v  porovnání s  uplynulými ročníky 
slabší. Za celý den se podařilo myslivcům ulovit tři zajíce, pat-
náct bažantích kohoutů, dvě kachny, straku a dvě lišky, kterých je 
v honitbě ve Starém Městě skutečně mnoho. „V letošním mysli-
veckém roce mají naši členové ulovených pětadvacet lišek. Nutno 
podotknout, že myslivecký rok končí na konci března, takže lze 
očekávat, že konečný součet těchto predátorů bude mnohem vyš-
ší,“ dodal Zbraněk.

Text a foto: Aleš Korvas

Podzimní měsíce jsou pro členy mysliveckých sdružení obdo-
bím společných lovů. Nejinak tomu je i ve Starém Městě, kde se 
v sobotu 12. listopadu 2022 uskutečnil hon na drobnou zvěř. Při 
společném nástupu lovců, kterých se v areálu Polního mlýna se-
šlo více než třicet, seznámil přítomné s průběhem honu předseda 
Mysliveckého sdružení Lípa František Zbraněk. Poté si převzal 
slovo myslivecký hospodář Zdeněk Vaněk, který kromě bezpeč-
nosti při lovu seznámil myslivce také s tím, jaká zvěř se bude lo-
vit. Počasí bylo ten den skutečně podzimní, celý den se držela 
hustá mlha a pohyb v terénu nebyl jednoduchý ani pro myslivce, 
ani pro jejich čtyřnohé pomocníky, kteří jsou při společném honu 
na drobnou zvěř nezbytní. „Bez skvěle pracujících psů by byl ja-
kýkoliv hon pouze procházkou, zejména v takovém počasí, jaké 

jích u sebe, ale také třeba historii a nasazení Československých 
legií ve světě.

„Vystavené originály byly k vidění pouze a jenom v den ver-
nisáže. Poté musejí být vráceny majitelům nebo do muzeí a vy-
staveny budou buď kopie nebo jiné dokumenty, které jsou velmi 
zajímavé. Například pobočka gestapa během druhé světové války, 
která sídlila v Uherském Hradišti, si vyžádala seznam legionářů 
ze Starého Města. Celý seznam bude během výstavy k dispozici 
k nahlédnutí,“ uvedl organizátor Antonín Nožička. Návštěvníci 
si také mohli přečíst zkrácené životopisy více než osmi desítek 
staroměstských legionářů.

Výstava věnovaná staroměstským legionářům bude veřejnosti 
přístupná až do 9. prosince 2022.

Text a foto: Aleš Korvas

Aktuality

Hon myslivců na drobnou zvěř

Výstava v prostorách polyfunkčního sálu pod kostelem Sva-
tého Ducha ve Starém Městě věnovaná legionářům byla zahájena 
v pátek 11. listopadu 2022. Antonínu Nožičkovi, který celou vý-
stavu připravoval více než rok, se podařilo sehnat životopisy více 
než osmdesáti legionářů, kteří buď ze Starého Města přímo po-
cházeli, nebo byli během života staroměstskými občany. Působivě 
připravená exhibice originálních artefaktů, které patřily přímo le-
gionářům a dnes jsou v majetku buď potomků, nebo muzeí, přilá-
kala do prostor výstavy stovky návštěvníků už jen během prvního 
dne, kdy se konala vernisáž výstavy zahájené starostou Martinem 
Zábranským, místostarostou Kamilem Psotkou a samozřejmě au-
torem celého nápadu panem Antonínem Nožičkou.

Návštěvníci si mohli prohlédnou nejen dobové uniformy, 
zbraně nebo výbavu legionáře, kterou měli během nasazení v bo-

Výstava věnovaná legionářům nejen ze Starého Města
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Základní škola

Základní škola
Září s nádechem Francie

V  rámci e-Twinningového projektu čekalo po prázdninách 
na žáky 7. A a 7. B velké překvapení – tzv. Culture box. Jedná se 
o krabici, do které nám naše partnerská škola zabalila rozmani-
té francouzské věci. Díky ní jsme tak mohli blíže nahlédnout do 
prospektů a mapek daného města, letáků z obchodů a zejména 
ochutnat různorodé sladkosti. Každý z žáků obdržel od svého ko-
respondenta malou pozornost se vzkazem a popisem, proč mu 
danou věc posílá. Od října nás čekají noví francouzští kamarádi 
na dopisování a s tím i nový projekt zaměřený na týmovou spolu-
práci a vzájemné poznání rozdílných kultur. 

 Autor: Vendula Karafiátová

Krajské kolo přespolního běhu
V úterý 18. října se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo kraj-

ské kolo přespolního běhu. Do závodu z okresního kola postoupi-
li mladší i starší žáci, kteří nakonec obsadili krásné 4. místo.

Autor: Milan Zpěvák

Magický Senegal
Ve středu 19. října 2022 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili 

zeměpisného programu projektu Planeta 3000 – Magický Sene-
gal. S průvodcem Adamem jsme se vydali na cestu za poznáním 
nejzápadnějšího státu černého kontinentu. Senegal je zemí ba-
obabů, etnické pestrosti, unikátní přírody a především veselých 
tváří a pohostinných lidí. Byla to překrásná výprava do míst, kde 
se žije úplně jiným způsobem života než u nás v Evropě. 

Autor: Renata Hájková

Vítejte v parlamentu, šesťáci
V pondělí 24. října měli žáci šestých ročníků možnost zvolit si 

své zástupce do žákovského parlamentu. A jak to dopadlo? Se 48 
hlasy se do parlamentu probojoval Josef Kubela ze 6. D, 43 hlasů 
získala Tereza Stuchlíková z 6. C a poslední člen ŽP je Ludmila 
Berková ze 6. D, která získala 38 hlasů. Novým zástupcům gratu-
lujeme a přejeme jim, ať se jim ve funkci daří.

Autor: Petra Magdálková

Třeťáci na městském úřadě
V  úterý 25. října se třeťáci zúčastnili besedy na Městském 

úřadě ve Starém Městě, kde žáky přivítali pan starosta Martin 
Zábranský a  pan místostarosta Kamil Psotka. Děti si prohlédly 
obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Měs-
ta, seznámily se i se znakem Starého Města. Nové pro ně byly in-
formace o radě města, zastupitelstvu a odborech na radnici. Na-
vštívili jsme také stanici městské policie. 

Autor: Jitka Trnčáková

Noc ve škole
Úžasné dobrodružství zažili žáci z 2. a 3. B ve čtvrtek 20. říj-

na. Když jsme se všichni sešli odpoledne ve svých třídách, přišel 
nám dopis v láhvi – od piráta Rudovouse. Ten nás chtěl prověřit 
v různých schopnostech a dovednostech. Odebrali jsme se pro-
to do tělocvičny, kde jsme se zapojili do několika zkoušek – síly, 
spolupráce, postřehu a obratnosti. Největším zážitkem byla však 
zkouška odvahy – na podpis, kterým jsme na konci zpečetili 
svoji statečnost, můžeme být hrdí. Spokojení a trochu již ospalí 
jsme ulehli do připravených pelíšků. Po probuzení, ranní hygie-
ně a společné snídani jsme celou akci řádně zhodnotili po všech 
stránkách. Shodli jsme se na tom, že jsme si ji všichni moc užili.

Autor: Karolína Šípková

https://www.zsstmesto.cz/author/vendula-karafiatova/
https://www.zsstmesto.cz/author/milan-zpevak/
https://www.zsstmesto.cz/author/renata-hajkova/
https://www.zsstmesto.cz/author/petra-blazkova/
https://www.zsstmesto.cz/author/jitka-trncakova/
https://www.zsstmesto.cz/author/karolina-sipkova/
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Za Alejí. Od počátku měsíce října se v  naší KMŠ opět provádí 
cvičení ,,Svět nekončí za vrátky“ z dílny Obce sokolské a také pla-
vecký výcvik. V rámci rozvoje poznání se také účastníme výuko-
vých programů SVČ Klubko a Žabka, kde jsme byli na poutavém 
programu „Ze života stromu“ a také jsme stihli už další pohádku 
„Jonáš a velryba“, kterou nám přijela sehrát paní Inka Horáko-
vá. Jenom jsme u nás v KMŠ přivítali sv. Martina, už vyhlížíme 
sv. Mikuláše. Vyhlížíte také? Tak, děti, víte, co říká svatý Martin? 
Rozděl se! I když jsme malí a nic nemáme, krásný úsměv máme 
přece každý a ten můžeme rozdávat na počkání.

Text a foto: KMŠ

S tebou, svatý Martine, Boha vroucně prosíme, bychom také 
štědří byli, láskou k lidem nešetřili. 

Tak jsme zpívali 10. listopadu. v předvečer svátku sv. Martina 
při světýlkovém průvodu s lampionky a vlastnoručně vyrobený-
mi lampičkami. Zahráli jsme si také kratičkou scénku o slavném 
rozpůlení pláště a prosili jsme sv. Martina, abychom dokázali to 
co on, být citliví pro potřeby jiných a umět se i v této těžké době 
rozdělit. 11.11. jsme si napekli svatomartinské rohlíčky a zúčast-
nili se výukového programu ,,Na sv. Martina“, který pořádá Slo-
vácké muzeum v  Uh. Hradišti, do jehož projektů jsme se opět 
tento školní rok zapojili . Protože se rádi nejen vzděláváme, ale 
i rádi sportujeme, byli jsme také na sportovním dopoledni v ZŠ 

rováno dvacet sedm, oranžových dvacet osm, červených třicet tři 
a modrých, což je nejstarší kategorie barevného volejbalu, bylo 
tentokrát ve Starém Městě dvacet,“ řekl Jan Zábranský, který měl 
spolu s  trenéry VSK Staré Město na bedrech organizaci celého 
turnaje, který zároveň dodal, že by rád poděkoval všem rodičům 
a trenérům za pomoc a ochotu se turnaje zúčastnit a pomoc s or-
ganizací. Bez jejich přičinění by organizace turnaje nebyla možná.

Soutěžící přišel pozdravit a popřát hodně štěstí také starosta 
Starého Města Martin Zábranský, který je rovněž aktivním volej-
balistou.

Text a foto: Aleš Korvas

Z dění ve Starém Městě

Svatý Martin

Volejbal patří ve Starém Městě k jednomu z nejoblíbenějších 
sportů. Dobře to ukazuje také počet dětí, které navštěvují kroužky 
barevného minivolejbalu, kde je trenéři učí základům a rozvíjejí 
znalosti a vědomosti o volejbalu. Pravidelně se ve Starém Městě 
konají turnaje v jednotlivých kategoriích barevného volejbalu, při 
kterém pomáhají kromě trenérů také rodiče, kteří dětem dělají 
během zápasů arbitry. Jeden takový turnaj se konal ve Sportovní 
hale ve Starém Městě také v sobotu 22. října 2022. Během dvou-
denního turnaje se na kurtech vystřídalo více než 300 dětí, které 
přijely se svými trenéry a rodiči ze šesti měst Zlínského kraje.

„Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Žlutých týmů bylo regist-

Turnaj barevného minivolejbalu ve Starém Městě
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NECHME ADVENT PROCHÁZET NÁMI
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto ozna-

čení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. 
Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním 
prožíváním adventu a  slavením adventní liturgie zpřítomňují 
křesťané  očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali 
lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry 
této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují záro-
veň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do 
svého vlastního života. První začátky slavení adventu se objevují 
v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. sto-
letí se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té 
doby začínal Vánocemi. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že 
poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 
25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. 
prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle 
má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. 
(„štědrý večer“ je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). 
Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připad-
nout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři 
týdny, i když má čtyři adventní neděle.

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat 
s  Bohem, který nabízí naplněný život a  cestu dál. Přijmout 
výzvu adventu znamená vycházet mu v  ústrety, obracet se 
k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo 
jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, kte-
rá nám znemožňuje jít po jeho cestách. 

Jak jen toužím, 
abys prožil advent. 
Jak jen toužím u tebe bydlet, 
žít důvěrně s tebou 
a sdílet všechna tvá břemena. 
 
Vždyť ti jdu vstříc 
ve všech tvých přáních. 
A přece jsem ti ještě nikdy 
nesměl žádné splnit. 
Já, tvůj Bůh. 
 
Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím znovu se zrodit 
ve tvém městě, tvé ulici, 
ve tvém domě a ve tvém srdci. 
 
Vždyť ti jdu vstříc 
od věčnosti k věčnosti. 
Ale hledám jen tebe. 
Já, tvůj Bůh.

Požehnané prožití adventu Vám a Vašim rodinám 
ze srdce přeje o. Miroslav

Foto: František Ingr. Člověk a víra

ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI
V neděli 27. 11. 2022 o první neděli adventní začíná nový 

církevní rok .
Jako každoročně se stalo již tradicí, že o  1. neděli adventní 

jsou žehnány adventní věnce, které si věřící přinesou a  zapálí 
první ze 4 svící. Adventní věnec ať stmeluje rodinu kolem něho 
shromážděnou v  modlitbě, rozjímání i  rozhovoru. Bohoslužby 
1.neděle adventní (27. 11.) jsou v 7:00 a 10:00 hodin. A  také 
v sobotu 26. 11. v 18:00 hodin. Při všech bohoslužbách se žeh-
nají adventní věnce!

Advent prožijeme v  přípravách na smysl Vánoc – oslavy 
Narození Pána Ježíše Krista. K tomu nás vede také účast na bo-
hoslužbách. Ty probíhají v  pondělí, středu a  pátek v  18:00 ho-
din, v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin. Na začátku každé mše svaté 
zpíváme starobylé adventní zpěvy - roráty, děti jdou v průvodu 
s rozsvícenými lucerničkami, účastní se bohoslužeb a tím se za-
pojují do adventní soutěže . Vyhodnocení adventní soutěže se 
uskuteční na Hod Boží vánoční – 25. 12. v 15:00 hodin. 

V úterý 29. 11. v 10:00 hodin prožijeme rorátní mši svatou 
s dětmi Křesťanské mateřské školy.

V pondělí 6. 12. začne mše sv. v 17:00 hodin. Po mši svaté při-
jde mezi děti sv. Mikuláš s doprovodem, aby dělal radost nejen 
dětem, vždyť svou dobrotou se zapsal do srdcí lidí už jako biskup 
v Myře.

Návštěvy nemocných spojených se službou svátosti smíření, 
pomazáním a přijetím eucharistie: čtvrtek 15. 12. od 8:00 ho-
din, pátek 16. 12. od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v  sakristii 
nebo také na faře!

Možnosti k  přijetí svátosti smíření: vždy půl hodiny přede 
mší svatou. Od 12. 12. do 23. 12. zpovídají otcové našeho děka-
nátu ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti, 
vždy od 8:00 do 10:00 hodin. V kostele Svatého Ducha bude také 
mimořádná příležitost přijmout svátost smíření na 4. neděli ad-
ventní (18. 12.). Od 15:00 do 17:30 hodin budou zpovídat dva 
zpovědníci (P. Pavel Bilinski z  Jalubí a P. Miroslav). VYUŽIJ-
TE, PROSÍM, TĚCHTO PŘÍLEŽITOSTÍ K PŘÍPRAVĚ SVÉHO 
SRDCE NA POŽEHNANÉ PROŽITÍ VÁNOC! Upřímně děkuji!

Farnost
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s pomocí dětí snažila opět nalézt. Protože se to dětem úspěšně 
povedlo, obdarovala každého pomocníka kouzelným svítícím ná-
ramkem. Mocné čáry máry našich šikovných maminek vykouzli-
ly hrůzu nahánějící hostinu, na které jsme si všichni pochutnali. 
Jakmile se odpoledne proměnilo v podvečer a zahradu pohltila 
tma, společně jsme rozsvítili dýně, které rodiče s dětmi v průběhu 
vyřezávali. Cestičku ke školce tak ozářily dýně strašidelné, vese-
lé, obrovitánské i  malinké. Nesmíme zapomenout také na pes-
tré zastoupení masek a kostýmů, které až braly dech a hlava šla 
kolem. OBROVSKÉ DÍKY patří především rodičům, kteří se do 
akce s chutí a vtipem zapojili, a vyčarovali tak společně s námi 
dětem kouzelný zážitek.

Kolektiv čarodějek MŠ Komenského

Plesová sezóna 2023 
v SKC Staré Město

14. ledna 2023  Děkanátní ples
21. ledna 2023  Ples města Staré Město
4. února 2023  Zimní pohádka
18. února 2023 Celostátní hasičský ples
25. února 2023 Ples pro radost
10. března 2023 Ples SOŠG

Jak již je v naší školce zvykem, i letos se konalo tradiční dý-
ňové odpoledne. Abychom děti na akci navnadily, nesl se ve 
strašidelném duchu celý týden. Děti měly již od pondělka hrů-
zostrašný jídelníček, podle kterého musely paní kuchařky každý 
den vařit, ve školce jsme vyráběli kdejakou havěť: pavouky, duchy, 
dýně i netopýry. Ve čtvrtek 20. října se v odpoledních hodinách 
na naší nové zahradě nesly záhadné a  děsivé zvuky. Houpačky 
pro děti obsadil strašlivý pavouk Křižák a opletl je obrovskou pa-
vučinou. Děti se snažily pomocí kouzelných balónků Křižákovu 
pavučinu roztrhnout a  odehnat zlého pavouka pryč. Za odmě-
nu si pak vysloužily strašidelné tetování jako symbol hrdinství 
a nebojácnosti. Pirátskou loď začarovaly mocné čarodějky, padl 
na ni stín lenosti a na palubě zavládl chaos a zmatek. Kapitánka 
v obrovském nepořádku poztrácela svůj cenný poklad, který se 

MŠ

Dýňové odpoledne v MŠ Komenského

Prázdniny roku 2022 se v Mateřské škole Komenského nesly 
v jiném duchu, než tomu bylo v předešlých letech. Školní zahrada 
prošla znamenitou rekonstrukcí, díky které si teď děti užívají no-
vých a zajímavých prvků, jako jsou např. nová průlezka se sklu-
zavkou, kolotoč, houpačky, prostor pro dopravní hřiště a lavičky 
jak pro děti, tak pro dospělé. Na zahradě nám přibyly záhonky 
s využitím v environmentální výchově, v kterých si mohou děti 
pěstovat, co si jen budou přát. Zahrada nově zajistí přístřeší nej-
různějšímu hmyzu zásluhou hmyzích domečků. Příbytek si tu 
u nás najde i ježek, pro kterého máme připravený ježčí domeček. 
V letních měsících příjemně osvěží uživatele zahrady nainstalo-
vané mlžící květiny. Nechybí ani oblíbený vodní prvek s  ruční 
pumpou a  soustavou vodních cestiček se zábranami. Zahradu 
pokrývá gumový protiskluzový povrch, který dokonale změkčuje 
doskoky dětí a také díky snadné údržbě přispívá k celoročnímu 
využívání naší nové zahrady. V zimě si děti jistě rády užijí bobo-
vání a lopatování na nově vybudovaném kopečku. Tímto bychom 
chtěli všem, kteří se na revitalizaci zahrady MŠ Komenského 
podíleli, mnohokrát poděkovat, především našemu zřizovateli – 
městu Staré Město. 

Kolektiv MŠ Komenského

Motýlková školka se těší z nové zahrady
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z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 19.10.2022 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

3/1/2022 Schválení programu ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Staré Město

I. Zastupitelstvo města určuje
ověřovateli zápisu:
- p. Erika Feldvabela
- p. Aleše Velga
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Zastupitelstvo města schvaluje 
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

4.1/1/2022 Složení volební komise 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
složení volební komise: 
předseda: Ing. Lenka Pleváková
členové: Ing. Vojtěch Foltýnek
p. Martina Všetulová
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

4.2/1/2022 Složení návrhové komise 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
složení návrhové komise: 
předseda: Ing. František Šima
členové: Ing. Josef Trňák
Ing. Marek Pochylý
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

5/1/2022 Schválení Jednacího řádu zastupitel-
stva města Staré Město

I. Zastupitelstvo města vydává 
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění Jednací řád Zastupitelstva 
města Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.1/1/2022 Určení uvolněných funkcí členů 
zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města stanovuje
v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění počet 
členů rady města na 5.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 

0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Zastupitelstvo města určuje 
v souladu s § 84, odst. (2), písm. k) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění počet 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
města na 2 – starosta, místostarosta.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.2/1/2022 Volba starosty města

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
pana Mgr. Martina Zábranského starostou 
města. 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.3/1/2022 Volba místostarosty města

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
pana Ing. Kamila Psotku místostarostou města 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.4/1/2022 Volba členů rady města

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
paní Marii Hráčkovou členkou rady města. 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
pana Ing. Marka Pochylého členem rady měs-
ta.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
pana Josefa Bazalu členem rady města.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

7.1/1/2022 Zřízení finančního a kontrolního 
výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města zřizuje
v souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117, odst. 
(2) zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů finanční výbor 
a kontrolní výbor zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]

Usnesení bylo přijato.

II. Zastupitelstvo města stanovuje 
v souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
počet členů finančního výboru 11
počet členů kontrolního výboru 11
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

7.2/1/2022 Volba předsedů a členů výborů za-
stupitelstva města

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84, odst. 2, písm. (l) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů:
předsedkyní finančního výboru 
- Ing. Lenku Plevákovou
místopředsedou finančního výboru 
- Ing. Františka Šimu
členy finančního výboru - Ing. Michala Jakšíka
Sylvu Janíkovou
Veroniku Lukášovou Neumanovou
Jiřího Zambala
Ing. Jiřího Jelínka
Ondřeje Slavíka
Mgr. Ivo Dorotíka
Ing. Marka Pochylého
Ing. Silvii Korvasovou
předsedou kontrolního výboru 
- Bc. Roberta Janušku
místopředsedou kontrolního výboru 
- Ing. Pavla Bartošíka
členy kontrolního výboru - Ing. Davida 
Mišťúrika
- Mgr. Davida Lukáše
- Aleše Velga
Mgr. Martina Řimáka
Martinu Všetulovou
Vladislava Paroulka 
Ing. Josefa Trňáka
MUDr. Pavla Tkadlece
Ing. Jitku Foltýnkovou
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Zastupitelstvo města jmenuje
tajemnicí finančního výboru Ing. Alenu Holu-
bovou. 
tajemnicí kontrolního výboru Ing. Zdislavu 
Zvardoňovou. 
Usnesení bylo přijato.

K bodu 8.1/1/2022
Stanovení odměn neuvolněným členům zastu-
pitelstva města

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Aktuality
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Aktuality

I. Zastupitelstvo města stanovuje
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši od-
měn členů zastupitelstev, vše v platném znění, 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města v následující výši:
člen rady města 8.687 Kč/měsíc 
předseda výboru ZM nebo komise RM 4.343 
Kč/měsíc 
člen výboru ZM nebo komise RM 3.619 Kč/
měsíc 
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 
2.171 Kč/měsíc 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 
odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovilo, 
že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitel-
stva města poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Odměny za výkon jednotli-
vých funkcí se nesčítají. Odměna se poskytne 
od 19.10.2022, v případě zvolení do vyšší funk-
ce ode dne zvolení do této funkce. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát člena zastupitelstva města bude odmě-
na nastupujícímu náhradníkovi náležet ode 
dne složení slibu. 
Předsedovi výboru/komise, který není členem 

zastupitelstva města, bude poskytována mě-
síční odměna ve stejné výši jako u předsedy 
komise/výboru, který je členem zastupitelstva 
města, ode dne zvolení to funkce. 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

8.2/1/2022 Návrh na poskytování příspěvků 
členům zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města poskytuje
v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích:
členovi zastupitelstva města příspěvek ve 
výši max. 12.000 Kč/kalendářní rok na úhra-
du zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, 
jde-li o starostu, místostarostu nebo člena 
zastupitelstva města pověřeného k přijímání 
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství a příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských 
obřadech (tj. vítání občánků, přijetí jubilantů 
na radnici a jiné slavnostní ceremoniály). Pří-
spěvek činí 1.200 Kč/den konání svatebních 
nebo slavnostních obřadů, a to bez ohledu na 
počet obřadů a dobu konání obřadu v rámci 
jednoho dne;
příspěvek ve výši 5.000 Kč/kalendářní rok 

k zabezpečování sociálního rozvoje pracov-
ního kolektivu a k podpoře jeho zdravotních, 
kulturních a sportovních aktivit pro uvolněné 
členy zastupitelstva města ze sociálního fondu 
dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání 
sociálního fondu;
příspěvek ve výši 6.000 Kč/kalendářní rok na 
ošacení pro uvolněné členy zastupitelstva měs-
ta ze sociálního fondu dle podmínek stanove-
ných pro zaměstnance města ve Vnitřní směr-
nici o tvorbě a čerpání sociálního fondu;
příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250 
Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva 
města ze sociálního fondu dle podmínek sta-
novených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu;
příspěvek na stravování ve výši 99 Kč za odpra-
covaný den pro uvolněné členy zastupitelstva 
města dle podmínek stanovených pro zaměst-
nance města ve Vnitřní směrnici o stravování 
zaměstnanců. 
[Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 
0, nehlasoval: 0]
Usnesení bylo přijato.

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

Ing. František Šima, v. r.
předseda návrhové komise

z 1. schůze Rady města Staré Město, konané dne 31.10.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

I. Rada města schválila
zápis z 88. schůze rady města
[Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1]
Usnesení bylo přijato.

program 1. schůze rady města
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.1/1/2022

I. Rada města schválila
ukončení pronájmu bytu č. 4 v bytovém domě 
č. p. 14, náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou 
k 31.10.2022. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.2/1/2022

I. Rada města schválila
záměr na pronájem nebytových prostor o vý-
měře 190 m2 v bytovém domě č. p. 2050, Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Rada města uložila 
odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit 
záměr na pronájem nebytových prostor o vý-
měře 190 m2 v bytovém domě č. p. 2050, Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.3/1/2022

I. Rada města schválila
nájem části pozemku a následné uzavření ná-
jemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 
3884/4 vodní plocha o výměře 2 m2 v lokalitě 
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. 
p., Dřevařská 11, Brno, IČO 70890013, na dobu 
určitou – ode dne účinnosti smlouvy do dokon-
čení stavby a následného majetkoprávního vy-
pořádání, tj. do dne vkladu práva věcného bře-
mene do katastru nemovitostí, maximálně však 
na dobu 5 let, a nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, za 
účelem umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.4/1/2022

I. Rada města schválila
záměr na zřízení úplatného věcného břemene 
včetně udělení souhlasu s navrhovaným sta-
vebním záměrem a následné uzavření smlouvy 
na zřízení úplatného věcného břemene ve pro-
spěch města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 00567884, na právo umístění 
stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Sta-
rém Městě“ na části pozemku p. č. 3884/4 vodní 
o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, která 
je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majet-
kem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dře-
vařská 11, Brno, 70890013, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.5/1/2022

I. Rada města schválila
ukončení smlouvy o právu provést stavbu 
„Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavi-
ce ve Starém Městě“ ze dne 26.01.2018 včetně 
dodatku č. 1 ze dne 21.01.2020 a dodatku č. 2 
ze dne 31.01.2022 a ukončení smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemenu pro stavbu „Bezbariérový 

P Ř E H L E D U S N E S E N Í
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chodník a parkoviště Zerzavice ve Starém Měs-
tě“ ze dne 26.01.2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 
21.01.2020 a dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, 
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Ma-
sarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště, 
IČO 00291471 a městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884, doho-
dou ke dni uzavření nové smlouvy o právu pro-
vést stavbu „Bezbariérový chodník Zerzavice ve 
Starém Městě“ a smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu ve prospěch města Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884, na 
právo umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“. 
záměr na uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Sta-
rém Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. 
plocha o výměře cca 47 m2, části pozemku p. č. 
651/9 ostat. plocha o výměře cca 11 m2 a části 
pozemku p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře cca 
1 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Měs-
tě, k. ú. Uherské Hradiště, které jsou ve vlastnic-
tví města Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Ma-
sarykovo náměstí 19, IČO 00291471.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Rada města uložila 
odboru správy majetku, investic a ŽP zveřejnit 
záměr na uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Sta-
rém Městě“ na části pozemku p. č. 651/1 ostat. 
plocha o výměře cca 47 m2, části pozemku p. č. 
651/9 ostat. plocha o výměře cca 11 m2 a části 
pozemku p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře 
cca 1 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Uherské Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví města Uherské Hradiště, Uh. Hradi-
ště, Masarykovo náměstí 19, IČO 00291471, na 
úředních deskách. T: ihned
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

III. Rada města schválila 
záměr na zřízení úplatného věcného břemene 
včetně udělení souhlasu s navrhovaným sta-
vebním záměrem a následné uzavření smlouvy 
o právu provést stavbu „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“ a uzavření smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícímu věcnému bře-
menu ve prospěch města Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884, na 
právo umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice ve Starém Městě“ na části pozemku p. 
č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca 47 m2, části 
pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o výměře cca 
11 m2 a části pozemku p. č. 651/11 ostat. plocha 
o výměře cca 1 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve 
Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, které jsou 
ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Uh. Hra-
diště, Masarykovo náměstí 19, IČO 00291471, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10 000 
Kč včetně DPH, na dobu životnosti stavby bez-
bariérového chodníku, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]

Usnesení bylo přijato.

1.6/1/2022

I. Rada města schválila 
záměr na zřízení věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy na zří-
zení úplatného věcného břemene pro oprávně-
ného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného město Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Tovární, LAMBERT 
ELEC., sm.VN“ strpět umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení 
VN, telekomunikační síť (kabel VN 40 m, tele-
komunikační zařízení 40 m), na pozemku p. č. 
2414/1, 2414/10, 2414/21, 4525/1a 6214/361, 
vše v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.7/1/2022

I. Rada města schválila 
záměr na zřízení věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy na zří-
zení úplatného věcného břemene pro oprávně-
ného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČO 28085400, 
spočívající v povinnosti povinného město Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Kab.VN371+rozv.VN 
a RTU,NEOSTAN“ strpět umístění a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy – 
na pozemku p. č. 4539/9 - kabelové vedení VN 
– 78 m, sloup, uzemnění, venkovní vedení VN 
na pozemku p. č. 4539/10 – kabelové vedení VN 
na pozemku p. č. 6055/3 – kabelové vedení VN 
na pozemku p. č. 6055/25 – kabelové vedení VN
na pozemku p. č. 6055/57 – kabelové vedení VN 
o celkové délce cca 192 m, vše v lokalitě ulice 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.8/1/2022

I. Rada města schválila 
zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zříze-
ní služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 
IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), a městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město 
IČO 00567884 (obtížený) na právo umístění 
stavebního objektu „SO 462 Přeložka podzem-
ního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ 
v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Měs-

to“ na pozemku p. č. 4594/3 ost. plocha, p. č. 
6030/11 orná půda, p. č. 6030/139 orná půda, 
p. č. 6034/43 vinice, p. č. 7264/32 ost. plocha, p. 
č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. plocha 
a p. č. 7266/41 orná půda, ve vlastnictví města 
Staré Město, v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.9/1/2022

I. Rada města schválila 
zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zříze-
ní služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 
IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 
4, IČO 65993390 (stavebník), a městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 
00567884 (obtížený) na právo umístění staveb-
ního objektu „SO 465 Přeložka podzemního 
sdělovacího vedení v km 15,540“ v rámci stavby 
„D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku 
p. č. 6008/160 orná půda, p. č. 6008/161 orná 
půda a p. č. 6008/162 orná půda, ve vlastnictví 
města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.10/1/2022

I. Rada města schválila 
zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zříze-
ní služebnosti ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 
IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), a městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město 
IČO 00567884 (obtížený) na právo umístění 
stavebního objektu „SO 466 Přeložka podzem-
ního sdělovacího vedení v km 15,550“ v rámci 
stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na 
pozemku p. č. 6007/5 ost. plocha, ve vlastnictví 
města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.11/1/2022

I. Rada města schválila 
operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2022–2023.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.
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1.12/1/2022

I. Rada města schválila 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kluziště 
včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve 
Starém Městě z důvodu delegace provozování 
předmětu díla na jiný právní subjekt (zřízenou 
příspěvkovou organizaci), které nebylo v pů-
vodním znění Smlouvy o dílo zahrnuto. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.13/1/2022

I. Rada města schválila 
projektovou dokumentaci „Pumptrack Staré 
Město“.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.14/1/2022

I. Rada města schválila 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stav-
by „Revitalizace ulice Slavomírovy, Staré Město“ 
z důvodu změny ceny díla.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.15/1/2022

I. Rada města schválila
projektovou dokumentaci „Revitalizace ulice 
Nerudova, Staré Město“.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.16/1/2022

I. Rada města schválila 
projektovou dokumentaci „Nová komunikace 
v ulici Konstantinova - jih, Staré Město“.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

1.17/1/2022

I. Rada města schválila 
provozní řády nově vybudovaných zařízení dět-
ských hřišť a sportovních hřišť:
Provozní řád fitness strojů u ZŠ Komenského 
1720
Provozní řád workoutové sestavy u ZŠ Komen-
ského 1720
Provozní řád lezecké stěny GEMO a trampolíny 
u ZŠ Komenského 1720
Provozní řád dětského hřiště dřevěných herních 
zařízení u ZŠ Komenského 1720
Provozní řád dětského hřiště Za Mlýnem se-
stávající z lanové pyramidy, rotujícího prstence 
a lanovky
Provozní řád workoutové sestavy Za Mlýnem
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

2.1/1/2022

I. Rada města schválila 
zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby na akci Sadové úpravy areálu 
Velehradská, Staré Město 

II. Rada města určila 
vyzvat tyto dodavatele: GARD&N UH 
s.r.o., Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČ: 
26954575, FLORSTYL s.r.o., náměstí Svobody 
362, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346, Zahrada 
v pohodě.cz s.r.o., Částkov 111, 687 12 Bílovi-
ce, IČ: 08950130, KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 
563, 675 75 Mohelno, IČ: 49975358, TONJA 
s.r.o., Solná cesta 394, 686 01 Uherské Hradiště 
– Sady, IČ: 26925893.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

2.2/1/2022

I. Rada města rozhodla 
o výběru nabídky veřejné zakázky malého roz-
sahu na služby s názvem Revitalizace veřejných 
ploch u BD č. p. 1468 a 1624, Staré Město – pro-
jektová dokumentace. Vybraný dodavatel MSS 
– projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 
Michle, 141 00 Praha 4, IČO: 26849836, s na-
bídkovou cenou 288 000,00 Kč bez DPH, 348 
480,00 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo na projekční práce 
Revitalizace veřejných ploch u BD č. p. 1468 
a 1624, Staré Město – projektová dokumentace 
s dodavatelem MSS – projekt s.r.o., se sídlem 
Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 
26849836 v souladu s návrhem smlouvy ze za-
dávací dokumentace.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

2.3/1/2022

I. Rada města schválila
burzovní dokumentaci k obchodování na ko-
moditní burze Praha – komodita elektrická 
energie, centralizovaná poptávka – veřejná za-
kázka na dodávky. Nákup elektrické energie 
bude za spotové ceny.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

2.4/1/2022

I. Rada města schválila
burzovní dokumentaci k obchodování na ko-
moditní burze Praha – komodita zemní plyn, 
centralizovaná poptávka – veřejná zakázka na 
dodávky. Nákup zemního plynu bude za spoto-
vé ceny.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

3.1/1/2022

I. Rada města rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky - Nákup digitálních pomůcek pro ZŠ Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na do-
dávky. Vybraný dodavatel Autocont a.s., Hor-
nopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 
s nabídkovou cenou 773.000 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Rada města schválila
uzavření kupní smlouvy na dodávku - Nákup 
digitálních pomůcek pro ZŠ Staré Město s do-
davatelem Autocont a.s., Hornopolní 3322/34, 
702 00 Ostrava, IČ: 04308697 v souladu s návr-
hem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

4.1/1/2022

I. Rada města vzala na vědomí
žádost žadatele pana *** o společné řízení dle 
§ 94 stavebního zákona na novostavbu samo-
statně stojící přízemní garáže včetně nového 
napojení na místní komunikaci na pozemcích 
parc.č. 1042,240/494 a 240/521 v k.ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště. 
Usnesení bylo přijato.

4.2/1/2022

I. Rada města vzala na vědomí 
žádost žadatelů paní *** a pana *** o společný 
souhlas dle § 96 stavebního zákona na novo-
stavbu dvoupodlažního samostatně stojícího 
rodinného domu s 1 bytovou jednotkou včetně 
zpevněných ploch, napojení na místní komuni-
kaci a přípojek inženýrských sítí na pozemcích 
par.č. 2561/2, 2561/31, 2561/37 a 7316/2 v k.ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště – ulice Na 
Kopci. 
Usnesení bylo přijato.

4.3/1/2022

I. Rada města vzala na vědomí 
žádost žadatele COLORLAK, a.s., IČO: 
49444964, Tovární 1076, Staré Město o společ-
né rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona na 
fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích parc.č. 
17872, 2405, 2406, 2407, 2541 a 470/2 v k.ú. Sta-
ré Město u Uherského Hradiště.
Usnesení bylo přijato.

4.4/1/2022 

I. Rada města vzala na vědomí 
žádost žadatele Orkla Foods Česko a Sloven-
sko a.s., IČO: 14803691, Mělnická 133, Byšice 
o společné rozhodnutí dle § 94 stavebního záko-
na na fotovoltaickou elektrárnu na objektu č.p. 
2124, pozemek parc.č. 3054 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.
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Usnesení bylo přijato.

4.5/1/2022

I. Rada města schválila
ukončení platnosti „Zastavovací studie areálu 
školního hospodářství“. Pořizovatel územního 
plánu požádá krajský úřad o ukončení platnosti 
„Zastavovací studie areálu školního hospodář-
ství“ v evidenci územně plánovacích činností. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

5.1/1/2022

I. Rada města jmenovala 
členy Pracovní skupiny pro posouzení žádostí 
o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu 
s čl. 6, odst. 2) Pravidel pro tvorbu, čerpání a po-
užití prostředků z Fondu rozvoje bydlení v tom-
to složení:
Ing. Kamil Psotka
Ing. Helena Štolhoferová
Ing. Markéta Hrušková
Marie Hráčková
Michaela Holásková
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

5.2/1/2022

I. Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit navýšení finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtového ukazatele (na pa-
ragrafu 3113 Základní školy) o 350 tis. Kč pří-
spěvkové organizaci Základní škola, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, Komenského 1720, 
686 03 Staré Město, IČ: 75022567 na pokrytí 
zvýšených nákladů v souvislosti s navýšením 
cen elektrické energie a plynu.
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 7/2022 jako změna závazného uka-
zatele na § 3113 Základní školy. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

5.3/1/2022

I. Rada města schválila 
vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku města a předmětů v operativní 
evidenci dle předloženého návrhu, a to formou 
částečného odprodeje a fyzické likvidace dle zá-
pisu. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.1/1/2022

I. Rada města vydává
v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb. 
Jednací řád Rady města Staré Město. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.2/1/2022

I. Rada města zřizuje
v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
tyto komise rady města:
Komisi pro územní plán a územní rozvoj
Sociální komisi
Kulturní komisi
Komisi pro partnerství měst
Redakční radu Staroměstských novin
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

II. Rada města jmenovala
v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:
předsedou Komise pro územní plán 
a územní rozvoj - Mgr. Vratislava Brokla
místopředsedou Komise pro územní plán 
a územní rozvoj - Ing. Vojtěcha Foltýnka
členy Komise pro územní plán a územní rozvoj 
- Ing. Pavla Bartošíka - Ing. Davida Mišťúrika - 
Ing. Markétu Sprinzlovou, Ph.D. - Ing. Rostisla-
va Mazáče - Jana Žitňanského 
- Mgr. Michala Hampalu
- Františka Sadílka
- Ing. Kamila Psotku - Josefa Maňáka 
tajemnicí Komise pro územní plán a územní 
rozvoj - Ing. Helenu Štolhoferovou
předsedkyní Sociální komise - Marii Hráčkovou
místopředsedkyní Sociální komise - Františku 
Pavlicovou
členy Sociální komise - Pavlínu Hájkovou
- Ludmilu Řimákovou
- Hanu Januškovou
- Františka Černého
- MUDr. Zuzanu Psotkovou
- Bc. Šárku Železníkovou
tajemnicí Sociální komise - p. Irenu Martínko-
vou
předsedou Kulturní komise - Ing. Kamila Psot-
ku
místopředsedou Kulturní komise - Erika 
Feldvabela 
členy Kulturní komise - Martina Baláže - Pavlu 
Stuchlou 

- Bc. Milana Horáka - Josefa Vandu 
- Pavla Berku, dipl. um. 
- Mgr. Kateřinu Vránovou 
- Ing. Jiřího Jelínka
- Martina Rozumka 
stálou členkou - Mgr. Marii Pešlovou
stálým členem - Bc. Romana Janíka
tajemnicí Kulturní komise - Pavlu Dorotíkovou
předsedkyní Komise pro partnerství měst - Mgr. 
Helenu Hlavačkovou, Ph.D.
místopředsedou Komise pro partnerství měst - 
Františka Ingra
členy Komise pro partnerství měst - Ing. Lud-
milu Jelínkovou - Šárku Jakšíkovou - Mgr. Janu 
Broklovou - Ing. Josefa Vaculíka
- Mgr. Janu Ferdovou 
Bc. Aleše Korvase 
- Ing. Antonii Řádkovou
tajemnicí Komise pro partnerství měst - Mgr. 
Evu Schneiderovou
předsedou Redakční rady Staroměstských no-
vin - Veroniku Kaštánkovou
místopředsedou Redakční rady - Jana Pleváka, 
Dis.
Staroměstských novin 
členy Redakční rady Staroměstských novin - 
Ing. Michala Jakšíka - Mgr. Davida Lukáše - Ing. 
Tomáše Dostalíka
- Ing. Petra Jarotka - Ing. arch. Lucii Novákovou
tajemníkem Redakční rady Staroměstských no-
vin - Bc. Aleše Korvase
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

6.3/1/2022

I. Rada města schválila 
s účinností od 01.11.2022 odměnu zaměstnanci 
úřadu za konání svatebních a slavnostních obřa-
dů ve výši 600 Kč za jeden obřad, který se koná 
mimo pracovní dobu zaměstnance a ve dnech 
pracovního volna. 
s účinností od 01.11.2022 odměnu účinkujícím 
za vystoupení při svatebních a slavnostních ob-
řadech ve výši 600 Kč za jeden obřad. 
s účinností od 01.11.2022 příspěvek na úpravu 
zevnějšku ve výši 1.200 Kč pro zaměstnance 
a vybrané zástupce města v souvislosti s koná-
ním svatebních obřadů a slavnostních obřadů 
města dle zápisu. 
[Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0]
Usnesení bylo přijato.

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

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

www.staremesto.uh.cz

Aktuality





Prosincová výzva

Do konce roku 2022 stihnu:
Uklidit

si pokojíček

Pomáhat v kuchyni 

Udělat hromadu 
sněhových koulí

Chytit 
sněhovou 

vločku

Najít 
rampouch

Sklouznout se 
po zamrzlé kaluži

Vystříhnout sněhovou vločku

Udělat 
někomu 

radost
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M a r e k  P a v l i c a  |  R a d e k  B l a h u š  |  R a d ov a n  S i m a n  |  J o s e f  K r ys t o ň
Miloš Vávra | Luboš Melničák | Karolína Zívalíková | Martin Crla | Pavel Maňásek

neděle 
11. prosince 2022 

v 15:30
Kostel Zvěstování Panny Marie 

Františkánská 124 
Uherské Hradiště

hrají:  
Jiří Pospíchal & Muzika

zpěv:  
Viera Gulázsi Maňásková

Na programu jsou  
barokní koncerty,  

vánoční písně  
a árie

vstupenky na místě, rezervace na  
betka.stulirova@zusuh.cz

Adventní
koncert
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Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 

13. prosince 2022. 
Další noviny vyjdou 29. prosince 2022.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠKY O ČS. LEGIÍCH,

A TO NA NOVÝ TERMÍN 1. 12. 2022 V 17 HODIN

V POLYFUNKČNÍM SÁLE POD KOSTELEM SV. DUCHA. 

✔ 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

Z dění ve Starém Městě

Dne 19. prosince 2022 vzpomeneme 5 let 
od úmrtí naší milované manželky, mamin-
ky, sestry a švagrové paní Mirky Dosedělo-
vé.
S láskou vzpomínají manžel Karel, synové 
Karel, Ondřej a Martin.

Dne 9. listopadu 2022 uplynul první rok od 
doby, kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka paní Marie Hájková.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
a úctou vzpomínají synové a dcera s rodi-
nami.

Vzpomínka

Akce v SKC Staré Město 
v prosinci 2022

10. prosince 2022 Big beatová zábava Reflexy originál
15. prosince 2022 Koncert ZUŠ
19. prosince 2022 Besídka SVČ Klubko
26. prosince 2022 Štěpánská zábava

VÁNOČNÍ
BESÍDKU

PONDĚLÍ 19. PROSINCE 
OD 17 HODIN

SPOLEČENSKO - KULTURNÍ CENTRUM STARÉ MĚSTO 

 Děti z kroužků Vám zpříjemní předvánoční čas 
a předvedou, co se již v kroužcích naučily. 

Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi.

SRDEČNĚ  VÁS ZVEME NA

Vánoční pohlazení

19.12.2022 v 18:00 hodin  
ve Slováckém divadle

Akce proběhne ve spolupráci  
se Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ Uh.Hradiště

Vystoupí žáci Veroniky Kaštánkové z tanečního oboru ZUŠ Uh.Hradiště  
a z kurzů pro dospělé.

Po představení proběhne dražba obrazů žáků Jany Bouzkové  
z výtvarného oboru ZUŠ Uh. Hradiště. 

Výtěžek z celého večera poputuje rodičům Šimonka Káni,  
který trpí aplastickou anémií. 

z u s u h . c z



SVATÝ MARTIN VE STARÉM MĚSTĚ

Foto: Aleš Korvas, 



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánku ze dne 4. listopadu 2022, skupinka ve 13:00 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Maxim Pochylý, Melánie Janků, Eduard Janoušek, Šimon Sátora, Eduard Hubáček, Šimon Fritschka, 
Zora Němcová, Damian Tománek.

Vítání občánku ze dne 4. listopadu 2022, skupinka ve 13:45 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Štěpán Ulrich, Matyáš Foltýn, Maxmilián Smolík, Diana Ševčíková, Mariana Tkadlecová, Oliver Krček, 
Nela Kotmanová.


