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Dům s  pečovatelskou službou v ulici Bratří Mrštíků byl ve 
Starém Městě prvním, do kterého zamířil mobilní očkovací tým 
z Uherskohradišťské nemocnice. Očkování seniorů v domovech 
s pečovatelskou službou zajišťuje Krajský úřad ve Zlíně, samot-
nou organizaci přímo na místě koordinovaly sociální pracovni-
ce Městského úřadu Staré Město. Od 9 hodin se ve společenské 
místnosti střídaly skupinky seniorů, kteří po aplikaci dávky vak-
cíny od společnosti Moderna ještě patnáct minut čekali pod do-
hledem lékařky pro případ, že by se u někoho vyskytly negativní 
reakce na očkování. „Během naší přítomnosti nebyl zaznamenán 
žádný případ negativní reakce. Z Domova s pečovatelskou služ-
bou se očkovací tým přemístil ještě na DPS na Velehradské ulici. 
Ani tam nebyl zaznamenán žádný případ reakce na očkování,“ 
uvedl místostarosta Starého Města Martin Zábranský.

Přeočkování druhou dávkou proběhne přibližně za měsíc. 
Termín bude stanoven Uherskohradišťskou nemocnicí.

Text a foto: Aleš Korvas

OČKOVÁNÍ STAROMĚSTSKÝCH SENIORŮ 
V DOMOVECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
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Po dlouhých čtrnácti letech bude ve starostovské kanceláři 
sedět nová tvář. Josefa Bazalu, který se vzdal nejvyššího postu 
ve vedení Starého Města, vystřídal stranický kolega a dlouholetý 
radní Kamil Psotka. V pozici radního působil ve Starém Městě 
již 18 let, proto pro něj není fungování městského úřadu žádnou 
novinkou. Zastupitelé jej zvolili na mimořádném zasedání 18. 
ledna 2021 přesně v den jeho 47. narozenin.

Pane starosto, gratuluji k vašemu zvolení. Jak se vám daří 
aklimatizace v nové funkci?

Děkuji, pane redaktore. Myslím, že jsem neměl žádný zásadní 
problém při přebírání úřadu a zajišťování chodu města. Proble-
matiku města jsem znal za mnoho let z Rady města. Z předcho-
zího zaměstnání středně veliké firmy jsem zase zvyklý na určitou 
zavedenou vnitřní organizaci, takže i vnitřní chod města nebyla 
příliš velká změna. Samozřejmě jsou zde noví spolupracovníci, 
kolegyně, kolegové. Jsem zastáncem toho, že rozumní lidé jsou 
spolu schopni komunikovat a vycházet, ať už je to kdekoliv, a zku-
šenosti mně to potvrzují. 

Byla pro vás rezignace Josefa Bazaly a navržení vás na uvol-
něné místo překvapení, nebo jste tento krok očekával?

Pan senátor Bazala předběžně avizoval rezignaci na post sta-
rosty již v souvislosti s kandidaturou do Senátu. Osobně jeho roz-
hodnutí považuji za velmi výmluvný příklad pro politiky, kteří 
sedí na několika židlích, kdy práci za ně musí dělat jiní. Co se týká 
mé nominace na uvolněné místo starosty: Ve Starém Městě se ctí 
řadu let nepsané pravidlo, které zároveň vyjadřuje vůli voličů, že 
strana, která zvítězí ve volbách, navrhuje starostu města. Proto se 
dalo očekávat, že ten, kdo bude pokračovat v práci Josefa Bazaly, 
bude z  KDU-ČSL. Vzhledem k  mému dlouholetému působení 
v Radě města padlo moje jméno. 

Můžete čtenářům představit váš plán nebo vizi pro Staré 

Město ve funkci starosty?
Protože nejvyšším orgánem města 

je zastupitelstvo, ani nelze očekávat pře-
vratné odchýlení od stávajícího směru. 
V prosinci roku 2020 jsme schválili roz-
počet na letošní rok, na jehož přípravě 
jsem se podílel, a teď je potřeba pokra-
čovat v  započatých investicích, případ-
ně je rozpracovat, pokud ještě nezačaly. 
Samozřejmě život města je mnohovrs-
tevný. Investiční rozvoj, sociální oblast, 
kultura, spolkový život atd. Podle mne je 
podstatné, aby všechny skupiny obyvatel 
nacházely ve Starém Městě dostatek pro-
storu k důstojnému a kvalitnímu životu. 
A o  tom celé směřování města je. Vím, 
že řada seniorů, kteří musejí odchá-
zet do domovů pro seniory například 
v Buchlovicích nebo Uherském Hradišti 
či jinde, by ráda dožila ve Starém Městě. 

Budeme dělat vše pro to, abychom tento problém vyřešili. Bo-
hužel není plně v našich silách, důležitý je přístup krajského či 
celostátního vedení k sociální problematice. Také v oblasti využití 
volného času vnímám, že v létě toho máme hodně co nabídnout: 
cyklostezky, koupaliště, hřiště atd. Zato v zimě je nabídka slabší, 
proto velmi podporuji vybudování otevřené ledové plochy, což 
je jedna z  možností, jak doplnit rodinám, dětem, vlastně všem 
nabídku pro zimu. Tzv. „rodinným stříbrem“ je v  našem měs-
tě bohatý spolkový život, který se budu snažit dále podporovat 
a rozvíjet. Vím, že zde také vznikají nové spolky. Určitě stojí za to 
i je podpořit.  

Jaké jsou první záležitosti, které jako starosta města řešíte?
Nejprve jsem si prošel s vedoucími jednotlivých odborů ak-

tuální agendu všech odborů města a navštívil jsem ředitelky a ře-
ditele všech příspěvkových organizací, abych si zjistil aktuální 
stav jim svěřených organizací, jejich starosti, či radosti. Znalost 
aktuálního stavu je nezbytným podkladem pro dobré rozhodová-
ní a plánování dalších kroků. Starosta je statutárním zástupcem 
města, proto okamžitě nastoupila každodenní běžná agenda jako 
u  jiných starostů: schvalování smluv, faktur, pokračování v dal-
ších krocích u  rozpracovaných projektů, jednání s  představiteli 
společností a firem, které chtějí rozvíjet své nové aktivity na úze-
mí města, také aktuální situace kolem očkování proti Covid-19, 
řešení autobusové dopravy, která z kraje není ideálně nastavena, 
různé podněty, připomínky, stížnosti občanů atd.

Další komunální volby jsou za necelé dva roky. Máte něja-
ký plán větších nebo pro město významnějších akcí, které byste 
v tomto volebním období chtěl zvládnout?

Za necelé dva roky se nestihne připravit a zrealizovat praktic-
ky žádná větší akce, velké akce se připravují léta: nejprve je třeba 
kvalitní studii, pak projekt, pak zajistit financování a poté násle-
duje samotná realizace. Z  větších rozjetých projektů v  různých 

ROZHOVOR S NOVÝM STAROSTOU MĚSTA 
KAMILEM PSOTKOU



RozhovorSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

5

ING. KAMIL PSOTKA
Datum narození: 18. 1. 1974
Místo narození: Uherské Hradiště (ale celý život žiji ve Sta-
rém Městě)
Znamení: není pro mne důležité (ale jinak Kozoroh)
Vzdělání: VŠ - strojní fakulta VUT Brno
Zaměstnavatelé: BD Sensors s.r.o. Buchlovice – skoro 21 let
Rodinný stav: ženatý, manželka Zuzana
Děti: 3 dcery, 8, 5 a 3 roky
Politická příslušnost: KDU-ČSL
Politická kariéra: 2002 - 2018 radní města, 2018 – 2021 neu-
volněný místostarosta, od 18. 1. 2021 starosta města

stadiích rozpracovanosti bych zmínil přípravu dalších pozemků 
na bydlení v areálu školního hospodářství, přípravu otevřené le-
dové plochy, úpravu veřejných ploch v ulici Hradišťská, rekon-
strukci koupaliště. Určitě významným počinem bude zpracování 
nového územního plánu a  dokončení komplexních pozemko-
vých úprav, které ovlivní další podobu katastru města na mnoho 
desetiletí. 

Jak přijal váš odchod na radnici do funkce uvolněného sta-
rosty váš dosavadní zaměstnavatel? 

Můj dosavadní zaměstnavatel nadšením neoplýval. Před dvě-
ma lety odešel kolega z vedlejší kanceláře do funkce místostarosty 
v Uherském Hradišti. A teď zaměstnavatel přišel o dalšího člově-
ka v poměrně klíčové pozici. Ale rozešli jsme se ve velmi přátel-
ském duchu. A  samozřejmě jsem se svoji práci snažil kolegům 
pokud možno co nejlépe předat a jsem jim nadále podle potřeby 
nápomocen radou.

A co na posun ve vaší politické kariéře říká rodina?
Samozřejmě jsem vše doma konzultoval s  manželkou a  po 

vzájemné dohodě jsem do této nové výzvy šel. Dává mně smysl 
pracovat ku prospěchu či spokojenosti spoluobčanů. Manželka 
jakožto lékařka to má ve svém povolání dost podobné, tak mne 
chápala.

S každým příchodem nové tváře do nejužšího vedení obce 
nebo firmy se očekává nějaká změna. Chystáte nějaké význam-
nější změny ve vedení fungování nebo směřování města?

Jsem zastáncem toho, že když jsou spokojení zaměstnanci, tak 
jsou schopni odvádět dobrou práci. Je nutné si také uvědomit, 
co zaměstnance radnice živí: že jsou zde k dispozici pro všechny 
ostatní občany. Toto jsem také při svém nástupu zdůraznil. Chci 
dbát na dobré mezilidské vztahy, vzájemnou vstřícnost a toleran-
ci a tento přístup uplatňovat i ke spoluobčanům, kteří na radnici 
přicházejí se svými záležitostmi. Jak znám předchozího starostu 
a  nyní senátora Josefa Bazalu, tak podobný přístup uplatňoval 
také. Takže nic převratného v tom asi není. Ale je nutné tyto věci 
mít stále na paměti. A co se týká organizačního chodu radnice, 
ten je podle mne poměrně dobře nastaven a stabilizován. V tom-
to směru tedy nebudou žádné velké změny.

Převzetím starostovských otěží jste převzal také mnoho 
rozpracovaných projektů, které jsou na katastru města. Bude-
te připravovat nebo již připravujete nějaký další, pro obyvatele 
významný projekt?

Již jsem odpověděl v  předchozích otázkách. Co ještě neza-
znělo, je plán úpravy centrální části Starého Města, tedy prosto-
ru před radnicí. Již jako místostarosta jsem se zabýval přípravou 
a zejména vyhodnocením různých variant jak optimalizovat říze-
ní dopravy v okolí křižovatky u radnice. Jako nejlepší se ukazuje 
varianta okružní křižovatky. Toto řešení by navíc přineslo do pro-
storu křižovatky více zeleně a vnitřní prostor okružní křižovatky 
se dá řešit jako zajímavý architektonický prvek. Toto je opravdu 
hodně dlouhodobá záležitost, kde je nutné pro řešení získat také 
Ředitelství silnic a dálnic, pod něž dotčená komunikace spadá.

Staré Město zpracovává momentálně výsledky z dotazníku, 
který zveřejnilo v uplynulých týdnech. Co je hlavním cílem to-

hoto dotazníku?
Většina měst má zpracovaný tzv. Strategický plán rozvoje, kte-

rý bývá vytvořen s výhledem na 5 až 7 let. Nejinak je tomu i ve 
Starém Městě. V tomto Strategickém plánu je hodnocení aktuál-
ního stavu a návrhy jak rozvíjet město v řadě klíčových oblastí: 
urbanistický rozvoj, ekonomický rozvoj, bydlení a občanská vy-
bavenost, turistika a cestovní ruch, dopravní obslužnost, životní 
prostředí. Mimo určitého odborného posouzení je důležitým vo-
dítkem také názor samotných obyvatel města. Vypracovaný Stra-
tegický plán rozvoje města je důležitým nástrojem při rozhodo-
vání rady nebo zastupitelstva města. Proto angažovanost obyvatel 
v dotazníkovém šetření má velký význam.

Co byste chtěl změnit, aby se podle vás žilo obyvatelům ještě 
lépe?

Ani ne změnit, jako spíše zdůrazňovat dobré mezilidské vzta-
hy a usilovat o ně. A to pomocí různých společenských událostí, 
setkávání, kulturních akcí apod. Můžeme zde mít nainvestováno 
spoustu peněz do města a  okolí, které může být navenek krás-
né, ale jestliže ve městě nedokážeme žít pospolu ve vzájemnosti 
a dobrých vztazích, tak veškeré investice budou skoro k ničemu.

Jako místostarosta jste měl na starosti například přípravu 
územního plánu. Byly rošádou na pozici starosty a místostaros-
ty vyměněny i kompetence za řízení některých oblastí, nebo jste 
si je ponechali jako za dob starostování Josefa Bazaly?

Ano, s panem senátorem jsme si prakticky kompletně proho-
dili všechny kompetence. I když samozřejmě s ohledem na pozici 
starosty, jak to plyne ze zákona o obcích, mne ani územní pláno-
vání úplně nemine. 

Na úplný závěr, je něco, co byste rád vzkázal obyvatelům Sta-
rého Města a čtenářům Staroměstských novin?  

Spoluobčanům bych rád vzkázal, aby se v této nelehké době 
neuzavírali do sebe, ale snažili se budovat společenství se svými 
blízkými. Ano, není to jednoduché, když jsou zavřené restaurace, 
sportoviště, školy a i kulturní akce jsou zrušené. Ve vzájemném 
společenství ale můžeme projít touto dobou. 

Tak bych Vás chtěl poprosit a vyzvat mým oblíbeným citátem 
o spolupráci. „Čiň druhým to, co chceš, aby oni činili Tobě.” To 
je zárukou spokojeného a  vzájemného soužití. Pokud Vás něco 
bude trápit ve vztahu s vedením města, zanechme kritiky a adjek-
tiv, ale přijďte za mnou osobně si o tom promluvit. Mé dveře jsou 
Vám otevřeny.
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Stavební práce na revitalizaci slepých ramen řeky Moravy 
v okolí jezu, nepříznivé počasí a všudy přítomné bahno. To byla 
hlavní příčina neutěšeného stavu, na který si stěžovali nejen oby-
vatelé Starého Města na městském úřadě. „Od lidí jsme dostali 
několik podnětů k nápravě cyklostezky v části u Kunovského jezu 
a  cyklostezky v  blízkosti bývalé drůbežárny. Vrstva bahna byla 

opravdu veliká a v podstatě nebylo možné projít suchou nohou. 
Pracovníci městského úřadu proto provedli kontrolu přímo na 
místě a kontaktovali firmu, která revitalizaci provádí, aby situaci 
vyřešila,“ uvedl starosta Starého Města pan Kamil Psotka a podle 
něj zareagovala velmi pružně a nepořádek vyřešila obratem. 

Text: Aleš Korvas

V provozu a k dispozici lidem je senátorská kancelář Josefa 
Bazaly. Pro občany bude k zastižení vždy v pondělí od 8 - 12:30 
hodin. Kancelář se nachází na Mariánském náměstí 78 v Uher-
ském Hradišti 686 01 v budově Orlovny. 

Senátorská kancelář Josefa Bazaly
Mariánské náměstí 78
686 01  Uherské Hradiště
Email: bazalaj@senat.cz
Mgr. Miroslav Hanus/asistent
Tel.: +420 731 626 477
mh.miroslavhanus@gmail.com

Zpestření výuky, přiblížení techniky a technických oborů dě-
tem a nabídnout jim zážitek. To je ve stručnosti hlavním cílem 
projektu mobilního vzdělávání, se kterým přijela na dvůr prvního 
stupně Základní školy ve Starém Městě společnost VISC.

Kamion, nebo chcete-li mobilní učebna vybavená pro výuku 
elektropneumatické hydrauliky, pneumatiky a  robotickými sta-
vebnicemi, zaparkoval přímo v areálu školy. Děti prvního a dru-
hého stupně, které mohou v souladu s aktuálními protiepidemio-
logickými opatřeními školu navštěvovat, si tak mohou zpestřit 
výuku. „V  loňském roce jsme získali šest 3D tiskáren a  učíme 
i tuto zajímavou technologii. Máme ještě další dvě učebny v Ray-
Service Staré Město, která je vybavena pro 3D tisk a v BD SEN-

SORS v Buchlovicích, kde nabízíme žákům možnost seznámit se, 
obsluhovat a programovat kolaborativní roboty,“ řekla jednatelka 
společnosti VISC, Sylva Štěpitová.

Děti si v netradičním prostředí mohou vyzkoušet zapojovat 
pneumatické obvody, na 3D tiskárně vytisknout klíčenky nebo 
píšťalky, ale i pracovat s roboty. Pro ty, kteří mají o techniku 3D 
tisku, pneumatiku nebo robotiku zájem, nabízíme možnost indi-
viduální výuky v kamionu. „Rok je příliš dlouhá doba pro každé-
ho z nás, proto chceme žáky vytrhnout ze stereotypu domácího 
prostředí a nabídnout jim zážitky,“ doplnila Štěpitová. Podle ní 
firmám dlouhodobě chybí technicky vzdělaní odborníci. VISC se 
tímto způsobem pokouší přispět k řešení problému a v mladých 
lidech probouzí zájem o techniku.

Text a foto: Aleš Korvas

SENÁTORSKÁ KANCELÁŘ JOSEFA BAZALY JE V PROVOZU

VZDĚLÁVACÍ KAMION 
PŘIBLÍŽIL TECHNIKU DĚTEM VE ŠKOLE

ÚKLID BAHNA V OKOLÍ JEZU

mailto:bazalaj@senat.cz
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Již v příštím roce by mělo dojít k rozsáhlé rekonstrukci kou-
paliště ve Starém Městě. Stěny hlavního bazénu budou opraveny 
a dno zpevněno. Celý bazén bude opatřen novou fólií. Hlavním 
cílem je zabránění, nebo alespoň minimalizace vysokých ztrát 
vody, které jsou momentálně způsobeny především poškozenou 
konstrukcí bazénu. Ten je v provozu a bez větších úprav od roku 
1977. 

Město Staré Město proto vypsalo výběrové řízení na přípravu 
projektové dokumentace, kterou nyní zpracovává a připravuje ví-
tězná společnost Hutní projekt. „Kromě hlavního koupacího ba-
zénu, kde přibude široká skluzavka a plavecké dráhy, bude nově 
vybudováno také dětské brouzdaliště. To bude nerezové a se zcela 

Město Staré Město má ve svém vlastnictví 
mnoho nemovitostí a  společností, které za-
bezpečují chod města a  slouží občanům. Nově 
zvolený starosta Kamil Psotka objíždí každou 
příspěvkovou organizaci, aby se nejen seznámil 
s představami a požadavky ředitelů, ale aby také 
osobně viděl, v jakém stavu se nachází majetek 
města. Výjimkou nebyla ani sportovní hala na 
Širůchu. Ta by měla projít v  následujících le-
tech celkovou rekonstrukcí, protože od její vý-
stavby uplynulo již mnoho let a  technický stav 
již dávno nevyhovuje současným požadavkům. 
V  nedávné době se ve sportovní hale dočkaly 
rekonstrukce šatny a  sociální zázemí, nyní by 
měla přijít na řadu především podlaha, která 
je v  nevyhovujícím stavu. „Parketová podlaha 
je ještě původní. Vzhledem ke skutečnosti, že 
hala je využita v podstatě na sto procent od rána 
do večera, vyžaduje již pochopitelně výměnu,“ 
uvedl starosta Kamil Psotka. Jeho slova potvr-
zuje i místostarosta Martin Zábranský, který je 
zároveň členem volejbalového klubu. „Dřevěná 
podlaha už má svá léta. Zejména v místech, kde 
se smečuje a doskakuje, už jsou poničené i roš-
ty, na nichž je podlaha umístěna,“ dodal Martin 
Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

novou technologií. Strojovna spolu s úpravnou vody, šatny a soci-
ální zázemí koupaliště naopak zůstanou zachovány, neboť prošly 
rekonstrukcí v uplynulých letech,“ řekl místostarosta Martin Zá-
branský. Podle jeho slov a předpokladů projektantů by mělo dojít 
ke značnému snížení finančních nákladů na dodatečnou chemic-
kou úpravu vody.

Změny budou viditelné i mimo bazén. Projektová dokumen-
tace bude zahrnovat rovněž nové zpevněné plochy, čisticí zónu 
pro vstup do bazénu a výsadbu zeleně. Realizace investiční akce 
v předpokládané hodnotě 15 milionů korun je plánována na rok 
2022.

Text: Aleš Korvas, Foto: Martin Zábranský 

MĚSTO PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI KOUPALIŠTĚ

KONTROLA STAVU MAJETKU MĚSTA
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U S N E S E N Í
ze 48. schůze Rady města Staré Město, konané dne 11.01.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis ze 47. schůze rady města.
 program 48. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem zemědělské stavby 
(skladu) bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 záměr na pronájem nebytového prostoru 
o výměře 26,5 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
06.05.2019 uzavřené mezi Městem Staré Měs-
to, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 (pronajímatel) a 1. FC SLOVÁCKO, 
a.s., Uherské Hradiště, Stonky 566 (nájemce), 
dle přílohy.

1.4 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
17.10.2018 uzavřené mezi Městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (pronajímatel) a Františkem 
Vybíralem, Staré Město, Gorazdova 1209, IČ 
47342382 (nájemce), dle přílohy.

1.5 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 
06.09.2018 a dodatku č. 1 ze dne 01.11.2018 
uzavřených mezi Městem Staré Město, Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 
(pronajímatel) a Karlem Zálešákem, Uherské 
Hradiště, Štafánikova 791, IČ 68714637 (ná-
jemce), dle přílohy.

1.6 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
17.12.2018 uzavřené mezi Městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (pronajímatel) a Radkem Juře-
nou, Uherské Hradiště-Míkovice, Příkrá 101, 
IČ 72419873 (nájemce), dle přílohy.

1.7 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 
211 v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou 
k 31.01.2021. 

pronájem bytové jednotky č. 210 v domě s pe-
čovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, paní ***, na dobu určitou od 01.02.2021 
do 30.06.2021 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc a od 01.07.2021 ve výši 18 Kč/m2/měsíc 
(zvýšené nájemné o 20 % dle § 2249 NOZ). 

1.8 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 117/2 zahrada o výměře 72 m2 

v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.15 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884 (objednatel) a Bronisla-
vem Borským, Buchlovice, Za Školou 884, 
IČ 13405322 (zhotovitel), jejímž předmětem 
je provádění monitoringu výskytu hlodavců 
v aglomeraci města Staré Město a následné 
deratizační práce. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou od 25. ledna 2021 do 31. prosin-
ce 2021.

1.16 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
21.03.2008, týkající se nájmu části pozemku 
p. č. 240/446 ostat. plocha o výměře 2.350 m2 
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, občanskému sdruže-
ní Studna extreme riders o.s., Uh. Hradiště, 
Mařatice, Okružní 913, IČ 22672052, výpo-
vědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu 
plánované výsadby zeleně v této lokalitě. 

Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet od prv-
ního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.

1.17 svěření dlouhodobého hmotného ma-
jetku – osobní automobil Škoda Fabia Combi 
Classic, rok výroby 2011, do užívání Technic-
kým službám Staré Město, příspěvková orga-
nizace, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
09487930 – dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona 
č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů. 

1.18 studii proveditelnosti „Rekonstrukce 
podlahy sportovní haly Staré Město a nové 
vytápění haly“.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na projekční prá-
ce Rekonstrukce bazénů na koupališti Širůch 
– projektová dokumentace s dodavatelem 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se síd-
lem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, 
Divize Uherské Hradiště, Palackého náměstí 
231, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 45193584 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadá-
vací dokumentace.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Parkoviště a chodník Zerzavice, Staré Město 
s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ: 60743638 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

3.3 rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle 
zápisu.

5.1 v souladu s usnesením 13. ZM, bodem 
9), ze dne 14.12.2020, rozpočtové opatření 
č. 11/2020:
zvýšení příjmů z 181.690 tis. Kč na 181.739 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 187.416 tis. Kč na 187.423 tis. 
Kč
změnu financování z 5.726 tis. Kč na 5.684 tis. 
Kč

5.2 darovací smlouvu uzavřenou mezi měs-
tem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884 a Charitou Uherské 
Hradiště, Velehradská 247, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 44018886, za účelem poskytnutí 
finančního daru ve výši 15.000 Kč v souvis-
losti s celostátní sbírkovou akcí „Tříkrálová 
sbírka 2021“.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.10 schválit převod majetku – prodej pozem-
ků:
p. č. 6046/18 ostatní plocha o výměře 2.756 
m2, 
p. č. 6046/129 ostatní plocha o výměře 76 m2
p. č. 6046/224 ostatní plocha o výměře 951 m2 
p. č. 6046/331 ostatní plocha o výměře 289 m2 
p. č. 6046/449 ostatní plocha o výměře 51 m2 
p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře 1.403 
m2 
p. č. 6046/685 orná půda o výměře 239 m2 
p. č. 6044/567 orná půda o výměře 449 m2 
p. č. 6044/576 ostatní plocha o výměře 54 m2 
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
za cenu ve výši 600 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH a u částí pozemků v ochranném pásmu 
VN za cenu ve výši 300 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem vybudování zázemí 
pro provozování farmy (trvalejší vybudování 
ohrad, výstavba přístřešků pro drobná hos-
podářská zvířata) a vybudování zázemí pro 
návštěvníky. 

1.11 schválit převod majetku – výkup pozem-
ků:
p. č. 6034/309 orná půda o výměře 39 m2
p. č. 6034/310 orná půda o výměře 28 m2
p. č. 6034/321 vinice o výměře 1.498 m2
p. č. 6034/322 vinice o výměře 1.572 m2
p. č. 6034/335 orná půda o výměře 193 m2
p. č. 6034/336 orná půda o výměře 240 m2
p. č. 6053/308 ostatní plocha o výměře 17 m2
p. č. 4594/13 ostatní plocha o výměře 40 m2
p. č. 4594/14 ostatní plocha o výměře 39 m2
které se nachází v lokalitě Vinohrady a v loka-
litě ul. U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků 
pana ***, dle znaleckého posudku. 

1.12 schválit převod majetku – prodej 

U S N E S E N Í
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pozemku p. č. 720/4 ostat. plocha o výměře 
374 m2 
části pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře 
1.375 m2
části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výmě-
ře 4.108 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí 
je budova bez čísla popisného: zemědělská 
stavba, vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za cenu ve výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem rozšíření Kovozoo a vybudo-
vání minifarmy se živými zvířaty v návaznosti 
na projekt „Slepých ramen“.

1.13 schválit převod majetku – výkup části 
pozemku p. č. 6080/13 ostat. plocha/pohřebi-
ště o výměře 25 m2 v lokalitě ul. Kostelanská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od vlastníka pozemku společnosti REC 
Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372, IČ 
25548034, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem zabezpečení pří-
stupu do lokality Habeš ve Starém Městě.

1.14 schválit převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 6011/1 orná půda o výměře 60.868 m2, 
pozemku p. č. 6011/141 orná půda o výměře 
16.752 m2, pozemku p. č. 6015/1 orná půda 
o výměře 23.914 m2 a pozemku p. č. 6018/4 
orná půda o výměře 48.902 m2, vše v lokalitě 
Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od vlastníka pozemků Město Uher-
ské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, IČ 00291471, za cenu dle znalec-
kého posudku ve výši 3.760.900 Kč, za účelem 
komplexních pozemkových úprav. 

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Rekonstrukce bazénů na koupališti 
Širůch – projektová dokumentace - veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby. Vybraný 
dodavatel HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek 

a.s., se sídlem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-
-Místek, Divize Uherské Hradiště, Palackého 
náměstí 231, 686 01 

 Uherské Hradiště, IČ: 45193584, s nabídko-
vou cenou 698.000,00 Kč bez DPH, 844.580,00 
Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Parkoviště a chodník Zerzavice, Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, 
s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, 
s nabídkovou cenou 2.089.792,79 Kč bez 
DPH, 2.528.649,28 Kč vč. DPH.

IV. vzala na vědomí

1.19 činnost Městské knihovny Staré Město za 
rok 2020.

3.1 výroční zprávu o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím evidovaných měst-
ským úřadem v roce 2020.

3.2 zprávu o podaných stížnostech a peticích 
v roce 2020.

4.1 žádost žadatele Slovácké Muzeum Uher-
ské Hradiště, p. o. o změnu stavby před do-
končením dle § 118 stavebního zákona na 
stavbu Dostavba památníku Velké Moravy – 
Cyrilometodějské centrum na pozemcích p. 
č. 1856, 97/2, 97/3, 97/10, 4546/4, 6272, 98/1, 
7309 a 97/15 v  k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště.

4.2 žádost žadatele paní *** o společné povo-
lení dle § 94j stavebního zákona na přístavbu 
a stavební úpravy RD, náměstí Hrdinů 12 na 
pozemcích p. č. 176/1, 129/5 a 129/6 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště. 

V. projednala

1.9 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6073/112 ostat. plocha o výmě-
ře cca 750 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

VI. pověřila

1.9 starostu jednat s žadatelem o prodej po-
zemku o směnu části pozemku p. č. 6073/112 
ostat. plocha o výměře cca 750 m2 v lokalitě 
ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště za účelem výstavby propojova-
cí komunikace.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem zeměděl-
ské stavby (skladu) bez č. p. na pozemku 
p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, na úředních deskách.
 T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem nebytového 
prostoru o výměře 26,5 m2 v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
 T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 117/2 zahrada o výměře 72 
m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.
 T: ihned

1.18 zajistit zpracování projektové dokumen-
tace „Rekonstrukce podlahy sportovní haly 
Staré Město a nové vytápění haly“. 
    T: 31.05.2021

Josef Bazala     Mgr. Martin Zábranský
starosta     místostarosta

U S N E S E N Í
ze 49. schůze Rady města Staré Město, konané dne 01.02.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis ze 48. schůze rady města.
 program 49. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 4 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní *** 
a panu ***, na dobu určitou od 01.03.2021 do 
30.06.2021 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc a od 01.07.2021 nájemné ve výši 18 Kč/
m2/měsíc (zvýšené nájemné o 20 % dle § 2249 

NOZ).

1.3 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 211 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
na dobu určitou od 01.03.2021 do 30.06.2021 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc a od 
01.07.2021 nájemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc 
(zvýšené nájemné o 20 % dle § 2249 NOZ).

1.4 odklad splátek nájemného za 1. a 2. čtvrt-
letí 2021 pro pana Františka Vybírala, Sta-
ré Město, Gorazdova 1209, IČ 47342382 za 
pronájem nebytových prostor – budovy ga-

ráže a části pozemku v lokalitě Širůch ve Sta-
rém Městě do 31.12.2021, z důvodu omezení 
podnikání (zastavení činnosti – autobusová 
doprava pro ZŠ, MŠ, sportovce, spol. organi-
zace a kulturu).

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem zemědělské stavby bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 zast. plocha 
a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu ***, od 01.03.2021 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 360 Kč/rok/sklad, za účelem skladu. 
Nájem je osvobozen od daně z přidané hod-
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noty.

1.6 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
o výměře 26,5 m2 v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, od 01.03.2021 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 319 Kč/m2 a rok s inflační doložkou, 
za účelem skladu a zámečnických oprav.
Nájem je osvobozen od daně z přidané hod-
noty.

1.7 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/247 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře cca 200 m2 v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště.

1.8 záměr na převod majetku – prodej čás-
tí pozemků p. č. 6053/239 orná půda, p. č. 
6053/241 orná půda, p. č. 6053/242 orná půda, 
p. č. 6053/243 orná půda, p. č. 6053/244 orná 
půda, p. č. 6053/245 orná půda, p. č. 6053/246 
orná půda, p. č. 6053/319 orná půda, p. č. 
6053/320 orná půda, p. č. 6053/321 orná půda 
a p. č. 4539/1 ost. plocha o celkové výměře cca 
3.500 m2 v lokalitě ulice Tönisvorst ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11 záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost EG.D, a.s., se síd-
lem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 
28085400, spočívající v povinnosti povinné-
ho Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Nová 
čtvrť, Malík, úpr. DS“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – sloup, 
venkovní vedení NN (28 m), na pozemku p. 
č. 263/1 a 340/127 v lokalitě ul. Nová čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště. 

1.13 plánovací smlouvu ve věci finanční spo-
luúčasti fyzických osob a podnikatelských 
subjektů na budování nových parkovacích 
míst ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, a to v případě nemožnosti vybudo-
vat při výstavbě nového RD, bytového domu 
nebo provozovny, popř. jejich rekonstrukci, 
potřebná odstavná stání na pozemku ve vlast-
nictví navrhovatele. 
Výše finanční spoluúčasti je stanovena z měr-
né ceny na parkoviště ve výši 4.021 Kč/m2 
včetně DPH a rozměru parkovacího místa 2,5 
x 5,0 m = 50.262 Kč včetně DPH/1 parkovací 
místo.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci Revitalizace ulice 
Tyršova, Staré Město

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce Učebny pra-
covních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město.

2.3 žádost o dotaci Národní sportovní agen-
tury na akci Kluziště včetně zázemí ve spor-
tovním areálu Širůch ve Starém Městě v rámci 
dotačního investičního programu programu 
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 
2020 – 2024, výzva č. 13/2020 – Investice nad 
10 mil. Kč.

3.3 finanční dary přísedícím u Okresní-
ho soudu v Uherském Hradišti za rok 2020 
dle zápisu.

3.4 uzavření kupní smlouvy na dodávku - Ná-
kup konvektomatu pro ZŠ Staré Město s doda-
vatelem UNIS – JAKOS, s.r.o., Vodní 110, 686 
01 Uherské Hradiště, IČ: 46974822 v souladu 
s návrhem kupní smlouvy ze zadávací doku-
mentace.

4.1 ve věci vedené pod. sp. zn.: 
SÚ/04399/2018/S následující další postup: 
Městský úřad Staré Město v rámci správní 
exekuce rozhodne usnesením o zastavení 
této exekuce vedené pod sp.zn.: SÚ/04399/
2018-S z důvodu nedobytnosti, kdy v tomto 
usnesení vyčíslí vzniklé náklady na provede-
ní exekuce, poučí povinné o možnosti podat 
opravný prostředek a řádně povinným doru-
čí. Stane-li se takové usnesení pravomocné 
a vykonatelné – stane-li se exekučním titulem, 
pak dále podat návrh na nařízení jeho exekuce 
soudnímu exekutorovi a vymáhání těchto ná-
kladů na provedení exekuce prostřednictvím 
soudního exekutora.   

Ve věci převodu vlastnického práva k do-
tčené nemovité věci povinného pana Josefa 
Dvouletého na základě kupní smlouvy ze 
dne 24.06.2019, předat příslušnému advo-
kátovi k právnímu posouzení, zda se může 
jednat  o krácení věřitele a za tímto účelem 
případně podat tzv. odpůrčí žalobu k přísluš-
nému soudu. 

5.1 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, smlouvu na výrobu pořadů a te-
levizních reportáží pro vysílání programu 
TVS uzavřenou mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 
00567884, a provozovatelem programu Re-
gionální televize TVS J. D. Production, s.r.o., 
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiš-
tě, IČ: 25592939. Smlouva se uzavírá na dobu 
1 roku, platnost smlouvy je od 04.01.2021 do 
31.12.2021. 

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, změnu odpisového plánu na 
rok 2021 (I. úprava) příspěvkové organizaci 
Základní škola Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ: 75022567, z důvodu zařazení 
nového dlouhodobého majetku – technické 
zhodnocení budovy č. p. 1000.

5.5 vnitřní směrnici S 01/2021 o stravování 

zaměstnanců.

5.7 cenovou nabídku společnosti Radio Zlín – 
Media, s. r. o. na vysílání reklamních spotů na 
kulturní akce ve Starém Městě.

II. neschválila

1.2 výměnu bytu č. 14 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707, za uvolněnou by-
tovou jednotku v DPS, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní ***. 

III. doporučila zastupitelstvu města 

1.10 schválit převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 117/2 zahrada o výměře 72 m2 v lo-
kalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní 
*** a panu ***, za cenu 1.000 Kč/m2, za úče-
lem zahrady.

1.12 zrušit převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 
m2 a pozemku p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 
(stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 
m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradi-
ště, panu ***, za účelem výstavby rodinného 
domu, který byl schválen na 12. zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město dne 23.09.2020 
pod bodem II./6.7. 

5.4 schválit přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtového ukazatele 
(na paragrafu 3113 Základní školy) ve výši 
200.000,- Kč, a to:
z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zříze-
ným PO – 200.000 Kč
na položku 6351 Investiční transfery zřízeným 
PO + 200.000 Kč
 
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opat-
ření č. 1/2021 jako změna závazného ukazate-
le na § 3113 Základní školy. Tato částka bude 
převedena do investičního fondu příspěvkové 
organizace za účelem nákupu nového konvek-
tomatu do školní jídelny.

5.6 schválit rozpočtové opatření č. 1/2021:
zvýšení příjmů ze 133 097 tis. Kč na 133 633 
tis. Kč
zvýšení výdajů ze 140 621 tis. Kč na 140 916 
tis. Kč.
změnu financování ze 7 524 tis. Kč na 7 283 
tis. Kč

6.2 delegovat starostu pana Ing. Kami-
la Psotku na valnou hromadu společnosti 
OTR, s. r. o., Buchlovice.

IV. rozhodla

3.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky - Nákup konvektomatu pro ZŠ Sta-
ré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na 
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dodávky. Vybraný dodavatel UNIS – JAKOS, 
s.r.o., Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 46974822 s nabídkovou cenou 528.153 Kč 
vč. DPH.

V. ukončuje

3.1 pověření řízením Mateřské školy, Ko-
menského 1721, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, 
IČ 75022532, paní Mgr. Petry Gajdošíkové 
z důvodu nástupu od 08.02.2021 na mateř-
skou a rodičovskou dovolenou.

VI. jmenuje

3.1 v souladu s ustanovením § 166 odst. 11 
zákona č. 561/2004 Sb., ředitelkou Mateřské 
školy, Komenského 1721, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková, IČ 75022532, 
paní Mgr. Boženu Borýskovou po dobu čer-
paní mateřské a rodičovské dovolené ředitelky 
organizace paní Mgr. Kateřiny Pavlišové.

VII. souhlasí

2.3 se zajištěním vlastních nutných finanč-
ních prostředků na dofinancování akce Kluzi-
ště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch 
ve Starém Městě.

3.2 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2021 
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

VIII. stanovila

3.5 plat paní Mgr. Boženě Borýskové, která 
byla pověřena řízením MŠ Komenského, pří-
spěvkové organizace, po dobu čerpání mateř-
ské a rodičovské dovolené paní Mgr. Kateřiny 
Pavlišové, s účinností od 08.02.2021 dle zápi-
su.

IX. ustanovila

5.2 poradní skupinu pro schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací za rok 2020 
a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní zá-
věrce a sdělení svého stanoviska zastupitelstvu 
města ve vztahu ke schvalované účetní závěrce 
města Staré Město za rok 2020. Poradní skupi-
na je ustanovena v tomto složení:
- Mgr. Martin Zábranský
- Ing. Lenka Pleváková
- Ing. Zdislava Zvardoňová

X. určila

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci Revitalizace uli-
ce Tyršova, Staré Město a určila vyzvat tyto 
dodavatele RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 
687 08 Buchlovice, IČO: 25598643, DIČ: 
CZ25598643, STRABAG a.s., Kačírkova 
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, ODŠTĚPNÝ 
ZÁVOD MORAVA, OBLAST VÝCHOD, 

Příluky 386, 760 01 Zlín, Pivovarská 514, Ja-
rošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60838744, 
DIČ: CZ60838744, SVS - CORRECT, 
spol. s r.o., Bílovice č. p. 513, PSČ 687 12, 
IČ: 25513141, DIČ:  CZ25513141, SYTYS.cz 
s.r.o., Klapkova 432/57 Kobylisy, 182 00 Pra-
ha 8, pobočka Dělnická 414, 696 85 Bzenec, 
IČ: 04342381, DIČ: CZ04342381, TUFÍR, 
spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, 
IČ: 26263718, DIČ: CZ26263718.

2.2 GRETES s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 
Babice, IČ: 26235366, DIČ: CZ26235366, 
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Ba-
bice, IČ: 25547453, DIČ: CZ25547453, STA-
VAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré 
Město, IČ: 26302497, DIČ:  CZ26302497, 
STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 
01 Uherské Hradiště, IČ: 25526863, DIČ: 
CZ25526863, Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, Benátky 17, 
PSČ 69801, IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455.
XI. vzala na vědomí

1.9 nabídku společnosti SYNOT REAL ESTA-
TE, k. s., Jaktáře 1475, Uh. Hradiště, Mařatice, 
IČ 26221276, na převod majetku – výkup: 
pozemku p. č. st. 538/1 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 517 m2, jehož součástí je stavba ob-
čanského vybavení č. p. 583
pozemku p. č. st. 61/3 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba 
technického vybavení č. p. 506
pozemku p. č. 6416 ostatní plocha o výměře 
261 m2
pozemku p. č. 59/9 ostatní plocha o výměře 
1.192 m2
pozemku p. č. 4551/13 ostatní plocha o výmě-
ře 1 m2
v lokalitě ul. Svatovítská a Velkomoravská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, a navrhuje pro výkup výše uvedených ne-
movitostí cenu 12.500.000 Kč. 

4.2 žádost žadatelů paní *** a pana *** o spo-
lečné řízení dle § 94p stavebního zákona na 
stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 
4729/4 a přípravu území pro řadovou zástav-
bu na pozemcích na parc. č. 4729/27-34 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště. 

6.1 zprávu o kontrole plnění usnesení Rady 
města Staré Město za II. pololetí 2020 dle pří-
lohy.

XII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6064/247 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace o výměře cca 200 m2 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
 T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej částí pozemků p. č. 6053/239 orná půda, 
p. č. 6053/241 orná půda, p. č. 6053/242 orná 
půda, p. č. 6053/243 orná půda, p. č. 6053/244 
orná půda, p. č. 6053/245 orná půda, p. č. 
6053/246 orná půda, p. č. 6053/319 orná půda, 
p. č. 6053/320 orná půda, p. č. 6053/321 orná 
půda a p. č. 4539/1 ost. plocha o celkové vý-
měře cca 3.500 m2 v lokalitě ulice Tönisvorst 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, 
IČ: 28085400, spočívající v povinnosti povin-
ného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884, v rámci stavby „St. Město, Nová 
čtvrť, Malík, úpr. DS“ strpět umístění a provo-
zování zařízení distribuční soustavy – sloup, 
venkovní vedení NN (28 m), na pozemku p. 
č. 263/1 a 340/127 v lokalitě ul. Nová čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, na úředních deskách. T: ihned

1.12 prověřit možnosti vrácení složené jistiny 
ve výši 30.000 Kč, která byla složena jako zá-
loha kupní ceny v soutěži o stavební pozemek 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***. T: 
ihned

2. Odboru stavebního úřadu a územního plá-
nu

4.1 ve věci vedené pod sp. zn.: 
SÚ/04399/2018/S po pravomocném rozhod-
nutí o zastavení exekuce vedené pod sp. zn.: 
SÚ/04399/2018-S z důvodu nedobytnosti pře-
dat veškeré podklady odboru finančnímu na 
provedení exekuce prostřednictvím soudního 
exekutora. 
Termín: ihned po pravomocném rozhodnutí 
stavebního úřadu o zastavení exekuce vedené 
pod sp. zn.: SÚ/04399/2018-S z důvodu nedo-
bytnosti.

3. Finančnímu odboru 

4.1 ve věci vedené pod. sp. zn.: 
SÚ/04399/2018/S podat návrh na nařízení 
exekuce soudnímu exekutorovi a vymáhat 
tyto náklady na provedení exekuce prostřed-
nictvím soudního exekutora.
Termín: ihned po obdržení pravomocné-
ho rozhodnutí stavebního úřadu o zastave-
ní exekuce vedené pod sp. zn.: SÚ/04399/
2018-S z důvodu nedobytnosti.

Ing. Kamil Psotka, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Investici ve výši téměř 4 700 000 korun ze strany města, který 
je zřizovatelem Základní školy ve Starém Městě, si vyžádá rekon-
strukce stávajících šaten, vybudování bezbariérového přístupu 
a nová učebna pracovních činností.  Šatní klece budou zcela roze-
brány a odstraněny, místo nich se žáci dočkají skříněk, které bu-
dou uzamykány čipem, který již nyní děti mají k dispozici. Jeden 
čip tak bude sloužit k  registraci příchodu do školy, uzamknutí 
šatny, ale také k odběru obědů. „Stávající šatní klece jsou již za 
zenitem své životnosti. Šatní skříně budou moderní a  ovládání 
bude jednoduché pro všechny žáky,“ uvedl ředitel ZŠ Staré Město 
Jan Zábranský. 

Současně s výměnou šaten bude probíhat také výstavba výta-
hu, který zabezpečí bezbariérový přístup hendikepovaných žáků 
k nové učebně pracovních činností. Ta bude opravena společně 
s dílnou, kde mají žáci k dispozici keramickou pec.

Stavební práce by měly na škole začít na konci června a do-
končeny by měly být podle plánu ještě před začátkem dalšího 
školního roku.

Text a foto: Aleš Korvas

DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE DOČKÁ NOVÝCH 
ŠATEN A UČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

Vlna dva týdny trvajících hlubokých mrazů sevřela i  Staré 
Město. Teploty padající až k mínus 20 stupňům nebyly výjimkou, 
a tak bylo možné vyrazit na brusle. Každou vodní plochu, která 
se ve Starém Městě nachází, proto obsadili bruslaři. Všude se bě-
hem několika minut odhrnula provizorní hřiště a odehrávaly se 
napínavé souboje.

Na Batově kanálu to v neděli 14. února 2021 vypadalo jako 
na Václavském náměstí a ani pondělí nebylo výjimkou. Každý se 
snažil využít na poslední chvíli možnosti zabruslit si na přírodní 
vodní ploše.

Text a foto: Aleš Korvas

ARKTICKÝ MRÁZ SEVŘEL I STARÉ MĚSTO



Určitě naše čtenáře napadlo, co knihovnice dělají, když 
knihovnu zavřou pro veřejnost.

Pravdou je, že i v takové zavřené knihovně se nedá vůbec za-
hálet, ba dokonce nudit.

Když jsme poprvé knihovnu zavřely, bylo pro nás nepředsta-
vitelné jak fungovat bez čtenářů.

Čekala nás ovšem nemalá výzva, rozhodly jsme se provést 
„čistku“ naučné literatury, která volala po aktualizaci a  moder-
nizaci. Byla to práce náročná, ale místy i  úsměvná, našly jsme 
spousty skvostů, které  naše knihovna skrývala. Několik týdnů 
jsme vyřazovaly a třídily knihy, přebalovaly, čistily, lepily. Všech-
ny tyto činnosti by za normálního režimu nebyly možné.

Výsledkem je zcela nově sestavené oddělení naučné literatury, 
které budeme postupně doplňovat.

Každý týden objednáváme nové knihy, snažíme se vybírat ta-
kové tituly, o kterých víme, že se v knihovně „neohřejí“ a je o ně 
zájem. Zkrátka nepřijdou ani milovnici deskových her, kouzelné-
ho čtení s alibi tužkou a čtenáři periodik.

Celá knihovna dostala na jaro nový „kabátek“ v podobě vý-

malby. V  dětském oddělení se nám povedlo instalovat obrazy 
Abeced od studentů z SUPŠ Uh. Hradiště, které už jen podtrhly 
nové vybavení dětského koutku.

Netrpělivě vyhlížíme den, kdy budeme moc přivítat v našich 
prostorech opět děti ze škol a  školek na besedy, připravujeme 
nové a zábavnější programy právě pro malé čtenáře. 

Naším cílem je přivést do knihovny nové dětské čtenáře, kteří 
propadnou kouzlu knih jako my.

I přes všechnu práci nám chybí v knihovně to hlavní - naši 
čtenáři.

Nejsme jen tak nějaká knihovna, snažíme se naslouchat li-
dem, poradit a vybrat dobrou knihu.

Udělat alespoň malou radost v této nelehké době.
Když je možnost půjčovat takzvaným okýnkem nebo bezkon-

taktně předat připravené knihy, s radostí využijeme každé příle-
žitosti poskytnout čtenářům jejich duševní stravu, a  to dobrou 
knihou.

Text: Knihovna Staré Město

KNIHOVNA BEZ ČTENÁŘŮ

www.facebook.com/svcklubko

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

PROČ DĚTEM POBYTOVÉ TÁBORY SVĚDČÍ?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ A DOBRODRUŽSTVÍ!

PŘÁTELSTVÍ 
A KAMARÁDSTVÍ

ODVAHA A SAMOSTATNOST

POBYT NA VZDUCHU 
A VZTAH K PŘÍRODĚ

DOBRODRUŽSTVÍ
A FYZICKÁ ZDATNOST

POMOC A SPOLUPRÁCE

TVOŘIVOST A INSPIRACE AKTIVITA A PROVÁZANOST DIGI PŮST

RELAX PRO RODIČE

Milí rodiče, 
hledáte pro vaše dítko prázdninovou aktivitu? Přemýšlíte, jestli vybrat příměstský nebo 
pobytový tábor? Prozradíme vám, proč je pobytový tábor s Klubkem dobrý nápad! 

Mrkněte níže, kde jsme vám vybrali pár důvodů, proč si vybrat POBYTOVÝ TÁBOR. 

13

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

PRÁZDNINOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 

SE SVČ KLUBKO

Ještě máte šanci přihlásit se na 
pobytové tábory. Zbývá pár volných 
míst! Dopřejte Vašim dětem krásné 
prázdninové zážitky. Více se dozvíte 
na klubkosm.cz/tabory.
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Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY

LUCERNÁRIUM – PŘEDSTAVENÍ 
PRVOKOMUNIKANTŮ

V blízkosti svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnic), který 
připadá na 40. den po slavnosti Narození Páně, představili rodiče 
své děti, které se v tomto školním roce připravují na přijetí první-
ho svatého přijímání. Podobně jako Maria a Josef přinesli Ježíše 
40 dnů po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho ode-
vzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které symbolizují pří-
chod světla do temnot života. Každé dítě přineslo svíci označenou 
svým jménem a postavilo před oltář do připraveného stojánku. 
Zde budou svíce až do prvního svatého přijímání a vždy, když se 
dítě zúčastní mše sv., si ji rozsvítí. Zároveň se celá farnost bude 
za tyto děti modlit. Tak jako je na konci mše sv. vložily do Božích 
rukou jejich maminky. 

TRADIČNÍ POUŤ STAROMĚST-
SKÉ FARNOSTI

Letošní pouť na Velehrad ve výroční den úmrtí Konstantina – 
Cyrila, kdy získala farnost stavební povolení ke stavbě kostela Sv. 

Ducha, byla poněkud jiná. Nejen proto, že účastníci byli částečně 
zahaleni rouškami a bylo krásně nasněženo. Ale i proto, že stu-
dený severní vítr z tohoto dne udělal pravý zimní den. Prokřehlí 
poutníci, kteří se cestou zastavovali a modlili u jednotlivých za-
stavení, byli rádi, že se můžou zahřát při mši v promrzlé bazilice. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

POZVÁNÍ K PROŽÍVÁNÍ ZÁVĚRU 
POSTNÍ DOBY V NAŠÍ FARNOSTI:

NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME 
K „24 HODIN PRO PÁNA“. V pátek 12.3. v 17:00 hodin začne 
Výstav Svátosti oltářní, v  18:00 hodin naši varhaníci povedou 
pobožnost Křížové cesty, poté budeme slavit mši svatou. Po ní 
pokračují adorační modlitby (19:00 – 22:00 hod.), nejprve tichá, 
pak od 20:00 hod. moderují mladí ze Společenství mládeže.  BĚ-
HEM ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A  PO NÍ) JE MOŽNOST 
PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ. Využijme této příležitosti!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Před velikonočními svátky ve 
čtvrtek 25. 3. a v pátek 26. 3. dopoledne vždy od 8 hodin duchov-
ní otec Miroslav navštíví nemocné, které si to přejí, s nabídkou 
služby svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných a svátostí 
Eucharistie. Prosím, nahlaste do 19. 3. na tel. 572 541 277 nebo 
v sakristii kostela Svatého Ducha.

O  BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ SE 
UŽ ŘADU LET MODLÍME POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
V ULICÍCH STARÉHO MĚSTA. Také letos v pátek 26. 3. 2021 
po mši sv. (v 18 hodin) vyjde průvod s křížem do ulic, aby připo-
menul bolestnou Kristovu cestu na smrt. Zveme srdečně! 

KVĚTNOU NEDĚLÍ (28. 3.) ZAČÍNÁ SVATÝ – PAŠIJOVÝ 
- TÝDEN.  Vstupní obřady bohoslužeb (s  žehnáním ratolestí) 
v 7:00 a 10:00 hodin se konají před kostelem, následuje průvod 
s ratolestmi (na památku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma) do kostela 
a mše svatá.  (Obřady se také konají v sobotu 27. 3. v 18:00 hodin)

OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI): vždy 
půl hodiny přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové ces-
ty. V NEDĚLI 28. 3. V DOBĚ 15:00 – 17:30 hod. BUDOU PŘÍ-
TOMNI DVA ZPOVĚDNÍCI!  

LETNÍ TÁBORY 
STAROMĚSTSKÉ FARNOSTI

Letošní farní tábor pro mladší děti (1.-5. třída ZŠ) proběhne 
ve dnech 17.-24. července 2021 na faře v Prasklicích. Cena: 2 400 
Kč (2 000 Kč pro členy spolku Sarkander). Za přípravný tým se na 
vaše děti těší Vojtěch Giesl, email: gieslvoj@gmail.com.

Pro starší děti (5. - 9. třída ZŠ) se uskuteční tábor ve dnech 
13. – 22. srpna 2021 v Rajnochovicích. Cena: 3 900 Kč (3 500 pro 
členy spolku Sarkander). Vedení táboru se opět ujal Jiří Nosek, 
email: j.v.nosek@seznam.cz.

Přihlášky na oba tábory si můžete stáhnout a vytisknout ze 
stránek farnosti. Na výše uvedené kontaktní emaily je prosím za-
šlete do konce dubna, příp. můžete odevzdat na faře či v sakristii 
kostela Sv. Ducha.



www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

KLUBKOVSKÉ PUTOVNÍ KAMÍNKY

Přijďte s námi směňovat malované kamínky. 
Dejte se do malování a vytvořte si tak svou vlastní originální sbírku.

SLAVÍM
E

let

��

SLAVÍME
let��

Jako 2. dárek 
jsme pro vás připravili

spoustu malovaných kamínků

HLEDÁNÍ startujeme 1. února 2021

Vaši sbírku nám nafoťte a zašlete na email: web@klubkosm.cz od 30. 4. nejpozději do 9. 5. 2021.
Ze zaslaných fotografií vybereme 3 nejoriginálnější sbírky a jejich sběratele odměníme.

Zapojíte-li se do soutěže, automacky souhlasíte s uveřejněním vaší sbírky na našem webu, facebooku a Instagramu.

Jak se zapojit:
ź Maluj kamínky dle zveřejněného tématu. Poté s námi můžeš směňovat. Směnit lze pouze kus za kus (svůj přines 

a jiný si odnes). Vyber si vždy kamínek, který se  nejvíc líbí, bez ohledu na to, kdo ho maloval.
ź Každý týden pro vás budeme mít přichystanou novou sadu kamínků. Začínáme na 10 kamíncích a postupně 

budeme navyšovat o 5 kamínků každý týden. Každý pátek uveřejníme na našem webu, facebooku a Instagramu 
téma na další týden a inspiraci.

ź Kamínky budou umístěny na zahradě SVČ Klubko (U Školky 1409, Staré Město) a v jeho nejbližším okolí. Musíte 
vystopovat, kdy je brána do zahrady otevřená. V případě, že se vám nepodaří přijít v ten správný čas, hledejte 
pouze v nejbližším okolí (na betonové zítce kolem zahrady)

ź Vyměněný kamínek zanechejte vždy na místě, kde jste našli ten původní.
ź Klubkovské kamínky budou na zadní straně označeny # Klubko slaví. Vaše kamínky na zadní stranu podepište svým 

křestním jménem např. # Vilém.

první téma bude zveřejněno 29. ledna 2021

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Jako 3. dárek 
pro vás máme přichystanou
deskovou společenskou hru

www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

Proměň se v motýla. Sedni si na zem, skrč nohy, spoj chodidla k sobě a přitáhni je co nejblíže tělu. Rukama se chytni 
za špičky, záda rovná. Nohama napodob pohyb motýlích křidélek - jemným kmitáním koleny nahoru a dolů, tolikrát, 
kolik � padlo na kostkách. 

Změň se v zajíce. Jdi do dřepu, z ukazováčku a prostředníčku vytvoř zaječí uši a přilož je k hlavě. V této podobě udělej 
tolik skoků, kolik � padlo na kostkách.

Přeměnil ses v rybu. Lehni si na břicho. Ruce polož podél těla a poté zkus tlesknout za zády tolikrát, kolik � padlo 
na kostkách. 

Teď je z tebe žába. Udělej dřep s koleny od sebe, dlaně se opírají o zem mezi koleny. Vyskoč tolikrát, kolik � padlo 
na kostkách.

Najednou � narostla křídla a je z tebe pták. Stoupni si, roztáhni ruce a napodobuj let ptáka. Oběhni přitom tolik 
koleček (např. kolem stolu), kolik � padlo na kostkách.

Stal ses rakem. Sedni si na zem, ruce dej za sebe tak, aby prsty směřovaly pod zadeček. Couvej jako rak, střídavě pravá 
ruka a levá noha v zad. Zadeček je stále nad zemí! Udělej tolik kroků, kolik � padlo na kostkách. 

A je z tebe medvěd. Klekni si, zapři se o špičky a polož ruce na zem. Zvedni kolena a vyjdi vpřed pravou rukou
a levou nohou, poté jdi vpřed levou rukou a pravou nohou. Dej si pozor, ať máš kolena stále nad zemí, a udělej tolik 
kroků, kolik � padlo na kostkách.  

Narostly � parohy a je z tebe jelen. Udělej tolik jeleních skoků, kolik � padlo na kostkách. Vystrč koleno pravé nohy 
směrem dopředu a odraz se z levé nohy.  

Proměnil ses v kachnu. Jdi do dřepu, co nejvíce se narovnej, hrudník vytáhni vzhůru. A vyzkoušej kolébavou kachní 
chůzi. Přenes váhu na jednu nohu a druhou zvedni a přesuň dopředu. Udělej tolik kachních kroků, kolik � padlo 
na kostkách.  

Najednou ses proměnil v hada. Lehni si na břicho. Opři se dlaněmi o podložku a zvedej hlavu a hrudník vzhůru až 
do momentu, kdy budeš mít předlok� položeno na zemi. Začni syčet a zakývej hlavou vpravo a vlevo tolikrát, kolik � 
padlo na kostkách.

Nyní ses stal čápem. Postav se s chodidly u sebe, dej ruce v bok, zvedni jednu nohu a její patu opři o druhou nohu 
ze strany pod kolenem. A teď zavři oči. Zkus v postoji vydržet tolik sekund, kolik jsi hodil na kostkách. Mladší dě� 
nemusí oči zavírat, popřípadě si stoupnou na jednu nohu a napnutýma rukama před tělem napodobují klapání zobáku 
čápa.

PRAVIDLA HRY: Protáhni se se zvířátky

TIPY! Hru vytrhni nebo vystřihni z novin a vlož do plastové složky 
nebo podlep kartonem. Vydrží � tak déle. Domaluj panáčkům 
obličeje a oblečení. Panáček se rázem změní v tebe a tvého 
kamaráda/ku. Přimaluj les, rybník a louku do míst, kam patří. 
Poradím �, že motýli létají na louce, vodní zvířata budou u rybníka 
a v hlubokém lese můžeš potkat medvěda nebo vlka. Budeme moc 
rádi, když nám vybarvenou hru nafoš a pošleš na email: 
web@klubkosm.cz. Zaslané obrázky vystavíme na našem FB a ty 
tak můžeš inspirovat ostatní.

Zahraj si hru a doběhni tak do cíle za svým kamarádem. 
Postav svou figurku na start a první, kdo doběhne a vstoupí 
na políčko cíl, „VYHRÁVÁ”. Cestou se potkáš s různými zvířátky, 
které tě mohou zdržet, pomohou  nebo se v ně na chvíli 
proměníš. Hru začíná nejmladší hráč. 

ź Postupuješ vždy o tolik políček, kolik � padne 
na kostce. Více hráčů může stát na 1 políčku.

ź Když stoupneš na černé políčko, zdržíš se 1 kolo.
ź Když stoupneš na políčko s šipkou, přesuň se 

na políčko ve směru šipky.
ź Když stoupneš na bílé políčko se zvířátkem, 

změň se v dané zvířátko a hoď si 2x kostkou nebo 
2 kostkami. Součet čísel na kostkách � určí, 
kolikrát máš udělat zvířecí pohyb. Pohyb můžeš 
doprovázet zvukem. V případě, že je pro tebe 
pohyb moc těžký, ztvárni zvíře pantomimicky.

ź Přejeme příjemně strávený volný čas :-) !!!

Vaše Klubko
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Protáhni se se zvířátky

START

Sova  poradila 
zkratku.

Šnek si s tebou 
chce povídat,
zdrží tě 
na 1 kolo.

Šnek si s tebou 
chce povídat,
zdrží tě na 1 kolo.

Zamotal ses
do pavoučí sítě.
Zdrží tě 
to 1 kolo.

Zamotal ses
do pavoučí sítě.
Zdrží tě to 1 kolo.

Hru si můžeš také stáhnout 
na: www.klubkosm.cz

Šlápl jsi na ježka.
Zdrží tě to 1 kolo.

CÍL

"
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✔ 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

Uzávěrka dalšího 

čísla Staroměstských novin 

bude 

12. března 2021. 

Další noviny vyjdou 

26. března 2021.

KKlláášštteerrnníí  sskklleepp  SSttoojjaannoovv  VVeelleehhrraadd  

  Vás zve 

 na nákup llaahhvvoovvééhhoo  vvíínnaa za aakkččnníí  cceennyy. 

Dále nabízí vína sudová a rozlévaná. 

Otevřeno je: 

PPOO--PPÁÁ  oodd  99  ddoo  1155  hhooddiinn 

tel: 557722  557711  333333 

Oslav s námi 

40. narozeniny

Klubka v soutěži:
„„ZZaassoouuttěěžž  ssii  ss  KKlluubbáákkyy””

Čas plyne a nevrátí co vzal, zbyly jen vzpomínky 
a v srdci žal.
Dne 22. března 2021 uplynou tři roky od úmrtí 
pana Josef Filípka ze Starého Města.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Ludmila 
s rodinou.

Dne 27. března 2021 by se dožil 80 let pan Jaro-
slav Ott.
S láskou vzpomínají manželka a dcera Pavlína 
s rodinou.

Odešels jsi cestou,
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.

Ve středu 24. února 2021 uplynulo 5 let od úmr-
tí pana Vlastimila KAŠTÁNKA.
S láskou vzpomínají manželka, synové, rodiče 
a sestra s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 21. února 2021 uplynulo 10 let od úmr-
tí našeho milovaného tatínka a dědečka pana 
Bohuslava Bilavčíka. S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami.



Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.
U Školky 1409│ 686 03 Staré Město
e-mail: esteka@klubkosm.cz
www.klubkosm.cz│www.facebook.com/svcklubko

Městská knihovna Staré Město
Za Radnicí 1823│686 03 Staré Město
e-mail: knihstmesto@uh.cz
www.knihovnasm.uh.cz

Svá díla odevzdejte nebo zašlete na jednu z adres:

SVČ Klubko Staré Město 
a Městská knihovna Staré Město

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

DĚLÁM, CO MĚ BAVÍ

Vyhlášení vítězných prací proběhne v rámci oslav 40. narozenin SVČ Klubko 
v neděli 6. 6. 2021 na náměs� Velké Moravy ve Starém Městě.

uzávěrka soutěže
 14. 5. 2021

Výtvarná soutěž je rozdělena 
do šes� kategorií:
I.    kategorie: MŠ
II.   kategorie: 1. – 2. třída ZŠ
III.  kategorie: 3. – 5. třída ZŠ
IV.  kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
V.   kategorie: skupinová práce
VI. kategorie: ostatní

Minimální rozměr díla je formát A4, maximální A3. U prostorových děl maximálně 
50x50 cm (základna). Lze využít různé výtvarné techniky. Nezbytné informace k označení 

díla související s ochranou osobních údajů najdete na www.klubkosm.cz/souteze.html

SLAVÍM
E
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��

Výtvarně zpracujte téma, 
jak trávíte svůj volný čas - doma, venku, 

v kroužcích, v létě, v zimě, s rodinou či kamarády.



NÁLEDÍ A ZAMRZNUTÉ STARÉ MĚSTO


