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VLOČKY
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu, nastavíme tvář, ten dotek má něhu.

Vyloudí úsměv a otupí zlost, tak přejeme všem, ať vloček je dost!
Protkaný rok zdravím, štěstím a láskou ze srdce přeje Veronika Kaštánková se svými vločkami – žákyněmi ZUŠ.
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Nelehké rozhodnutí musel učinit dosluhující starosta Staré-
ho Města Josef Bazala. V říjnových volbách byl zvolen do Senátu 
Parlamentu České republiky, a protože nesouhlasí se souběžným 
vykonáváním funkcí, rozhodl se vzdát funkce starosty Starého 
Města. Po čtrnácti letech tak opouští post nejvyššího představi-
tele města, aby se mohl plně soustředit na výkon funkce senátora.

Své rozhodnutí odeslal všem zastupitelům města s  tím, že 
funkce starosty se vzdává ke dni 17. ledna 2021. Protože ale Staré 
Město bez starosty být nemůže, bylo na pondělí 18. ledna 2021 
svoláno mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem, a to volbou 
nového starosty. 

Dikce koaliční smlouvy uzavřené mezi zástupci KDU-ČSL 
a STAN mluví jasně, i v případě odchodu starosty připadne post 
nejvyššího představitele města nadále vítězné straně z posledních 
voleb do obecních zastupitelstev, kterou byla ve Starém Městě 
KDU-ČSL. Tím pádem může uzavřená koalice nadále pokračo-
vat. Ve stejném duchu proto hlasovali všichni koaliční partneři 
a  za nového starostu byl zvolen dosavadní místostarosta Kamil 
Psotka.

„S nově zvoleným starostou jsme se v podstatě jen vystřídali. 
On bude nadále vykonávat post uvolněného starosty, já jej vy-
střídám na pozici neuvolněného místostarosty. Jsem přesvědčen, 
že tento model bude pro občany Starého Města nejlepší možný. 
Dosavadní koalice totiž fungovala bezproblémově a zejména díky 
tomu jsme mohli v našem městě zahájit a dokončit řadu význam-
ných investičních akcí. Byla by škoda, aby tato spolupráce nadále 
nepokračovala,“ řekl dnes již bývalý starosta Josef Bazala, který 
svou funkci starosty vykonával vždy s vědomím, že mu byla svě-
řena pouze na omezenou dobu.

Novému starostovi Kamilu Psotkovi popřál dobrá rozhodnutí 
ve prospěch občanů.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO SPOLKY BYLO SCHVÁLENO

První kolo dotačních programů pro spolky působící ve Starém Městě bylo zastupitelstvem města schváleno na pravi-
delném zasedání dne 14. prosince 2020. Zastupitelé tak jednotlivým spolkům a sdružením přislíbili příspěvky v prvním 
dotačním kole ve výši 1 200 000 korun.

Text: Aleš Korvas

1. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2021 
A INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V ROCE 2021

Město Staré Město vyhlašuje 1. kolo dotačních programů v roce 2021 z prostředků města Staré Město pro právnické 
osoby neziskových spolků a organizací na podporu činnosti a individuální dotace v roce 2021. 

Konkrétní znění programů, formulář žádosti, příloha č.1 k žádosti, vzor veřejnoprávní smlouvy jsou k dispozici na 
webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotace, a to od 15. 12. 2020. Lhůta pro podání kompletních 
žádostí včetně příloh je stanovena od 22. 01. 2021 do 22. 02. 2021.

JOSEF BAZALA SE VZDAL FUNKCE STAROSTY
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Celých čtrnáct let starostování, k tomu další čtyři roky v po-
zici místostarosty. To je ve stručnosti doba, kterou Josef Baza-
la, končící starosta, strávil na radnici ve Starém Městě. Po zvo-
lení senátorem Parlamentu České republiky se rozhodl vzdát se 
po dlouhých letech funkce starosty ve Starém Městě a nadále se 
soustředit pouze na funkci senátora. Z radnice ovšem neodchází 
úplně, na místě uvolněného starosty ho vystřídá druhý místosta-
rosta Kamil Psotka a Josef Bazala bude nadále vykonávat funkci 
neuvolněného místostarosty.

Pane senátore, osmnáct let pracovat pro občany města je 
dlouhá doba. Za tu dobu je za Vámi vidět spousta práce. Nebu-
de se Vám stýskat po starostovském křesle? 

Čtrnáct let starostování je dlouhá doba. Zvykl jsem si řešit  
každodenní problémy občanů, být s  nimi neustále v  kontaktu. 
Tím, že jsem byl zvolen do Senátu, jasně vidím, že ježdění mezi 
Prahou a Starým Městem není slučitelné s tím, abych se plně vě-
noval občanům našeho města. Práce v Senátu je jiná než u nás ve 
městě, je méně osobní, nejdou za Vámi výsledky hned tak vidět. 
Takže po starostování se mi určitě bude občas stýskat. Na radnici 
jsem jako starosta zažil čtrnáct let, za což jsem vděčný, a také moc 
děkuji všem, kteří mě podporovali. 

Radnici neopouštíte úplně. Nadále zůstanete místostaros-
tou, i když v neuvolněné funkci. Jak dlouho Vám trvalo rozho-
dování zda tento krok učinit?

Už od vítězství v senátních volbách jsem konec zvažoval, ale 
neuměl jsem si to v tu chvíli ještě představit. Byl jsem na vážkách, 
jestli má smysl pokračovat na dvou frontách. Jestli to člověk může 
plnohodnotně zvládnout. Zkusil jsem to do konce roku, kdy jsem 
chtěl dokončit rozdělanou práci na přípravě rozpočtu pro rok 
2021 s  tím, že po Vánocích se definitivě rozhodnu. Během to-
hoto období jsem zjistil, že nestíhám, na nic se nemůžu pořádně 
soustředit a stále něco doháním na poslední chvíli. To rozhodlo, 
že skončím se starostováním. S nově zvoleným starostou jsme se 
v  podstatě jen vystřídali. On bude vykonávat post uvolněného 

starosty, já jej vystřídám na pozici neuvolněného místostarosty. 
Věřím, že tento model bude pro občany Starého Města nejlepší 
možný a Ing. Kamilu Psotkovi pomůže se rychleji aklimatizovat 
v jeho nové funkci.

Je ještě nějaký projekt, který se Vám jako starostovi nepo-
dařilo dokončit, nebo jsou všechny Vámi zahájené důležité 
a náročně projekty dokončeny?

Do toho volebního období jsme vstupovali s tím, že bychom 
chtěli ve Starém Městě postavit kluziště. I kvůli pandemii korona-
viru a nutnému snížení financí v rozpočtech měst a obcí jsme ale 
tento projekt museli zatím odložit. Osobně jsem především rád, 
že po dlouhých letech, množství vykonané práce a  urgencích, 
se konečně začíná naplno stavět D55, která ulehčí provoz nejen 
v našem městě, ale v celém regionu. Určitě bych ale raději končil 
ve funkci v době, kdy bude D55 sloužit řidičům.

Na radnici budete působit nadále jako místostarosta, víte 
už, jaké oblasti budete mít v rámci kompetencí na starosti?

I nadále bych se měl věnovat rozvoji našeho města, územní-
mu plánu a územnímu plánování. 

Pokud budou lidé potřebovat, kdy Vás na Městském úřadu 
ve Starém Městě najdou a kde?

Pravděpodobně bych měl být k dispozici v pondělí odpoled-
ne, v úterý dopoledne a v pátek. Slíbit to ovšem nemůžu. Nevím, 
jaké povinnosti budu mít v Praze či v regionu.

Co na Váš krok říkají vaši nejbližší?
Děti už jsou velké a  manželka si již asi zvykla. Takže volba 

byla na mě. Já jsem nikdy nebyl zastáncem kumulace funkcí. 
Vyzkoušel jsem si pendlovat mezi Prahou a Starým Městem, ale 
nejde dělat obě dvě funkce současně dobře. Proto jsem se vzdal 
postu starosty.

Za těch osmnáct let jste toho na radnici zažil hodně. Pama-
tujete si nějaké období, na které budete vzpomínat nejraději? 
A co Vám naopak nedá moc práce zapomenout? 

Myslím, že mě vždy těšilo, když jsme spoluobčanům mohli 
předat nějakou zrekonstruovanou ulici, chodník, hřiště, Sportov-
ně kulturní centrum (sokolovnu), nové cyklostezky nebo novou 
budovu Základní umělecké školy a  samozřejmě nové náměstí 
Velké Moravy s kostelem Svatého Ducha. To byl skutečně silný 
zážitek. Jsem i  velmi vděčný, že jsme vykoupili sportovní areál 
Širůch a dočkali se realizace protipovodňových hrází. Velmi rád 
jsem se účastnil vystoupení spolků, koncertů základní umělecké 
školy, sportovních akcí, závodů a vůbec setkávání s lidmi, to mě 
vždy těšilo. Samozřejmě, kolikrát jsem dostal vyhubováno, ale to 
k tomu patří. 

Jak probíhá Vaše aklimatizování v  senátorské funkci? Už 
víte, kde bude vaše senátorská kancelář a od kdy bude fungovat?

Seznamování se s prostředím Senátu dá nějakou chvilku za-
brat. A  zcela upřímně přiznávám, že skloubit starostování, pří-
pravu rozpočtu města, do kterého zasáhl nejen covid, ale i škrty 
způsobené přijetím zrušení superhrubé mzdy s aklimatizací v Se-

ROZHOVOR S ODCHÁZEJÍCÍM STAROSTOU 
JOSEFEM BAZALOU 
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Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval panu Josefu Bazalovi za dlouholetou 

úspěšnou spolupráci ve vedení města. Všichni víte, že zastával 
funkci nejvyššího představitele místní samosprávy – starosty na-
šeho města.

Do komunální politiky jsem vstoupil roku 2006, kdy jsem 
byl zvolen do Zastupitelstva města Starého Města. Josef Bazala 
tenkrát dokončoval volební období ve funkci místostarosty a ná-
sledně byl – i mým hlasem – zvolen starostou města. I přesto, že 
jsem začínal jako opoziční zastupitel, vnitřně jsem cítil, že je to 
správná volba.

Naše spolupráce pokročila v roce 2010 na úroveň koaličních 
partnerů a členů rady města. Od roku 2014 jsem začal vykonávat 
funkci uvolněného místostarosty a naše pracovní cesty se přiblí-
žily ještě víc.

Vážím si jeho přístupu k  lidem – jak ke spoluobčanům, tak 
k zaměstnancům úřadu. Ne vždy jsme se na všech věcech shodli, 
ale pokaždé jsme hledali společné řešení, které bylo pro fungo-
vání a rozvoj města co nejlepší. Věcnost a snaha vyřešit vzniklý 
problém byly vždy na prvním místě, ne osobní prospěch nebo 
vidina lehkého zisku. V mnoha ohledech mě dodnes motivuje, je 
pro mne učitelem a mentorem a dovoluji si říci i přítelem.

Vedení města je práce velmi zodpovědná a nelehká. Proto vy-
slovuji Josefu Bazalovi poděkování za úspěšnou spolupráci nejen 
za svou osobu, ale i zaměstnance městského úřadu. Pracovitost, 
slušnost, odpovědnost a důvěra jsou základními pilíři úspěšného 
rozvoje našeho města.

Další spolupráci jsme si já i kolegové zastupitelé za STAN do-
vedli představit i po jeho úspěšné volbě do Senátu ČR, ve které 
dostal od STAN plnou podporu. Jeho aktivity se rozšiřují na řeše-
ní problematiky jeho senátorského obvodu a schvalování zákonů 
ČR. 

Necítili jsme však potřebu jeho rezignace na post uvolněné-
ho starosty. Vždyť vítězný volební výsledek KDU-ČSL ve Starém 
Městě v roce 2018 byl dán i jeho dlouholetými dobrými pracov-
ními výsledky, které mu zajistily podporu občanů a vedly k opě-
tovné obhajobě postu starosty.

Starostové a  nezávislí ve Starém Městě vždy jednali férově 
a transparentně, proto nechceme a nebudeme zasahovat do vni-
trostranických rozhodnutí koaličního partnera, do jejich práva 
na personální změnu ve funkcích ve vedení města, ke které se 

rozhodli.
Ctíme koaliční smlouvu, ke které jsme se na začátku volební-

ho období zavázali, a uděláme všechno pro to, aby se naše město 
i  nadále rozvíjelo, modernizovalo a  fungovalo ku spokojenosti 
jeho obyvatel.

Jožko, přeji ti vše dobré, pevné zdraví a  správná senátorská 
rozhodnutí. 

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta

nátu nebylo vůbec jednoduché. Svým odchodem z funkce staros-
ty budu mít více prostoru se věnovat nejen práci v Senátu, ale také 
u nás v regionu. 

Má senátní kancelář bude v Uherském Hradišti na Orlovně, 
tedy na Mariánském náměstí 78, kde mě mohou lidé navštívit 
vždy v pondělí mezi 8. až 12. hodinou. Kancelář bylo potřeba vy-
bavit, vymalovat, ale po mém odstoupení z funkce starosty je už 
kancelář připravena na ostrý provoz. Budu se těšit na Vaši ná-
vštěvu.

Je něco, co byste chtěl sdělit občanům města ještě z pozice 
starosty?

Chtěl bych vyjádřit své poděkování všem, kteří mě od roku 

2002 – 2006 podporovali jako místostarostu a od roku 2006 jako 
starostu města až do současnosti. Vždy jsem si vážil spolupráce se 
zastupiteli, pracovníky městského úřadu, řediteli příspěvkových 
organizací, členy spolků, ale především podpory spoluobčanů 
Starého Města. Svou funkci starosty jsem vykonával s vědomím, 
že mně byla svěřena jen na omezenou dobu a že má práce bude 
po čase hodnocena, a to nejen při volebním klání, ale i s odstu-
pem času. Mnohé sliby a plány se podařilo splnit, mnohé zůstaly 
rozpracovány a některé čekají na realizaci pro příští zastupitele. 
Nově zvolenému panu starostovi přeji dobrá rozhodnutí ve pro-
spěch spoluobčanů města. Všem přeji pevné zdraví, štěstí a Boží 
požehnaní.

Děkuji za rozhovor!

PODĚKOVÁNÍ JOSEFU BAZALOVI ZA DLOUHOLETOU ÚSPĚŠNOU 
PRÁCI PRO MĚSTO VE FUNKCI STAROSTY STARÉHO MĚSTA
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K výměně na nejvyšším postu vedení radnice ve Starém Městě došlo v pondělí 
18. ledna 2021. Na mimořádném zasedání zastupitelstva, které svolal končící sta-
rosta Josef Bazala, vybralo sedmnáct zastupitelů jeho nástupce. Tím se stal stranic-
ký kolega a  dosavadní místostarosta Kamil Psotka rovněž zastupující KDU-ČSL, 
která zvítězila ve volbách do obecních zastupitelstev před dvěma lety. Josef Bazala 
rezignoval na svou funkci starosty po loňském zvolení do Senátu Parlamentu ČR 
s tím, že by obě funkce nemohl vykonávat na sto procent. „Staré Město si zaslouží 
starostu, který občanům bude věnovat veškerý možný čas a energii,“ řekl končící 
starosta Josef Bazala.

Místo rezignujícího starosty Josefa Bazaly 
byl navržen a nakonec i zvolen Kamil Psotka. 
Na jeho pozici neuvolněného místostarosty 
byl zastupitelstvem zvolen Josef Bazala.

Před samotnou volbou ještě navrhnul 
zastupitel Staroměstského sdružení David 
Lukáš za protikandidáta na starostu dosa-
vadního uvolněného místostarostu Martina 
Zábranského. Ten ovšem opozičnímu zastu-
piteli poděkoval za důvěru, ale kandidatury 
se vzdal. „Děkuji za projevenou důvěru, ale 
kandidaturu jsem přijmout nemohl. Stále je 
v platnosti koaliční dohoda, kterou jsme uza-
vřeli před dvěma lety s KDU-ČSL, a dohody 
se mají dodržovat,“ uvedl místostarosta Mar-
tin Zábranský za STAN.

Končící starosta Josef Bazala se s  funkcí 
starosty loučil po 14 letech, kdy nejvyšší funk-
ci v rámci města zastával. Zastupitelé mu vě-
novali na rozloučenou obraz a emotivní roz-
loučení zakončili dlouhotrvajícím potleskem 
jako odměnou za vykonanou práci.

Text a foto: Aleš Korvas

ZASTUPITELSTVO ZVOLILO NOVÉHO STAROSTU
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Babský hon se konal ve Starém Městě i vloni. My-
slivecké sdružení Lípa pořádá každoročně v prosinci 
závěrečný hon. Protože jsou na něj pozvány i všech-
ny přítelkyně a manželky staroměstských nimrodů, 
říká se mu již mnoho let „babský“. Letošní prosin-
cové počasí sice mrazy ani závěje sněhu nepřinesly, 
i tak se ale na krásné myslivecké akci sešlo v areálu 
Polního mlýna téměř třicet myslivců a honců, kteří 
se starali o nahánění zvěře. 

Hned na začátku seznámil myslivecký hospodář 
MS Lípa Zdeněk Vaněk a předseda MS Lípa Fran-
tišek Zbraněk všechny zúčastněné s  informacemi, 
která zvěř se bude lovit s velkým důrazem na bez-
pečnost během honu.

Babský hon byl v uplynulém roce již čtvrtým ho-
nem, který staroměstští nimrodi pořádali. Jednou 
vyrazili na kačeny. To byl z  hlediska počtů úlovků 
asi nejúspěšnější hon v roce. Tehdy měli myslivci na 
výřadu 76 kačen. Druhý a třetí hon na bažanty byl 
poznamenán počasím. Jeden byl ukončen předčas-
ně, ale i tak se na něm podařilo ulovit 11 bažantích 
kohoutů, druhý byl ještě skromnější a tehdy vyzna-
vači Hubertova cechu ulovili pouze 9 bažantů.

Babský hon by se tak dal z hlediska počtu zvěře 
považovat za druhý nejúspěšnější hon. „Na výřadu 
leželo v  odpoledních hodinách kromě dvaceti de-
víti zajíců také deset bažantích kohoutů. Vzhledem 
k tomu, že se letos nemohla konat poslední leč, kte-
rá je pro myslivce stejně důležitá jako hon samotný, 
byla veškerá zvěř rozdělena mezi lovce a honce,“ řekl 
František Zbraněk, předseda MS Lípa.

Text: Aleš Korvas, Foto: Zdeněk Skalička

Prvním pracovníkem v  Uherskohradišťské nemocnici, byla 
zdravotní sestra ze Starého Města.

Ani druhá vlna z  konce loňského roku nezpomalila šíření 
nákazy Covid-19. Perné chvíle tak zažívají nejen občané, kterým 
nákaza uzavřela celou řadu podniků, prodejen a úřadů, ale také 
pracovníci ve zdravotnictví. Lékaři a sestry z Uherskohradišťské 
nemocnice již tak vyčerpaní předešlým návalem pozitivních pa-
cientů opět zažívají nápor nemocných. 

Velké naděje se nicméně vkládají do očkování proti korona-
virové nákaze. Zlínský kraj obdržel na začátku ledna téměř dvě 
stovky dávek určených pro pracovníky ve zdravotnictví. Prvním 
člověkem, který byl v Uherskohradišťské nemocnici vakcínou od 
společnosti Pfizer a BioNtech očkován, byla zdravotní sestra ze 
Starého Města, Svatava Hampalová, která zastává post staniční 
sestry dětských ambulancí. „Jakmile se naskytla příležitost nechat 
se naočkovat, vůbec jsem neváhala. Je to momentálně asi jediný 
způsob jak vrátit naše životy a běh celé společnosti co nejdříve do 
normálu,“ uvedla Svatava Hampalová.

Podle jejích slov je očkování otázkou několika minut. Nej-
delší čas zabere administrativní část, samotné očkování je potom 
otázkou několika sekund. „Denně naočkujeme kolem sto dvaceti 
lékařů a  sester. Zájem je obrovský a  z  toho máme samozřejmě 
všichni radost. Snad se nám všem očkováním uleví. Zdravotnic-

ký personál už je opravdu vyčerpaný a unavený,“ doufá Svatava 
Hampalová.

Ve stejném duchu se vyjádřil také předseda představenstev 
nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček. 

„Byli jsme připraveni začít s očkováním už 30. prosince, první 
dodávka vakcíny se ale zpozdila a nebylo jasné, zda dorazí ještě 
do konce roku. Naši zdravotníci jsou nyní během služeb hodně 
vytížení péčí o covidové a akutní pacienty a těm, kteří byli doma, 
jsme chtěli dopřát alespoň pár klidných chvil s  jejich rodinami. 
Proto jsme zahájení očkování odložili na začátek ledna, ale doda-
nou vakcínu stihneme vyočkovat včas a jsme připraveni i na další 
dodávky očkovací látky,“ doplnil Radomír Maráček. Očkovat se 
v  Uherskohradišťské nemocnici začalo v  pondělí 4. ledna 2021 
a momentálně je veškerý zdravotnický personál nemocnice, který 
o očkování projevil zájem, již proočkovaný první dávkou vakcíny.

Ve všech nemocnicích v  kraji byl vyčleněn personál a  pro-
story, ve kterých se budou v následujících dvou týdnech očkovat 
zejména zdravotníci, kteří přicházejí do styku s covidovými paci-
enty, ale i další zaměstnanci. „Už teď projevila o vakcínu zájem asi 
třetina z pěti tisíc našich zaměstnanců a myslíme si, že toto číslo 
ještě poroste. Zkušenosti kolegů pomohou v rozhodování i těm, 
kteří zatím ještě váhají,“ podotkl Maráček. 

Text: Aleš Korvas

„BABSKÝ HON“ STAROMĚSTSKÝCH MYSLIVCŮ

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19 ZAČALO! 
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I  přes nepříznivou situaci v  oblasti kultury v  letošním roce 
jsme měli možnost stát se součástí programu na již 22. ročníku 
mezinárodního festivalu Souznění 2020. Jde o  festival, který se 
tradičně koná na několika místech v Moravskoslezském kraji. Le-
tošní rok byl podle organizátorů velký oříšek. Opatření se měnila 
ze dne na den, a proto bylo každé vystoupení do posledních chvil 
nejisté. Naštěstí se festival podařilo udržet i  za dodržení všech 
preventivních opatření spojených s covid-19. Zároveň se mohla 
naplnit myšlenka letošního ročníku: „Vzdáleni v prostoru, blízcí 
v prožitcích“. 

Naše první vystoupení bylo 12. 12. 2020 na nádvoří Domova 
pro seniory Slunečnice v Ostravě, kde jsme rozdávali radost li-
dem, kteří nám na závěr našeho venkovního vystoupení věnovali 
ze svých balkónů obrovský aplaus. Malým překvapením pro nás 
byl pán, který kvůli nám „oprášil“ svoji fujaru a do našeho kole-
dování se směle přidal. Další vystoupení proběhlo 13. 12. 2020 
v sále ZŠ Hukvaldy, kde se s námi na pódiu vystřídali i další účin-
kující. Celý pořad proběhl bez diváku a byl natáčen Českým roz-

SOUZNĚNÍ 2020

hlasem Ostrava a živě se také vysílal na YouTube, kde je dodnes 
ke zhlédnutí. Účinkování na festivalu Souznění byl pro nás velký 
předvánoční dárek. Proto jsme s celou Cimbálovou muzikou Bá-
lešáci moc rádi za pozvání a za příjemně strávený advent. 

Jiří Vaněk, viola 1 

Spokojenost občanů se životem ve Starém Městě je pro před-
stavitele a pracovníky Městského úřadu ve Starém Městě (MěÚ 
SM) velmi důležitá. Aby bylo možné lépe zapracovat požadav-
ky nebo připomínky občanů k  životu ve Starém Městě, připra-
vili pracovníci MěÚ SM dotazník spokojenosti. Ten najdete také 
uvnitř Staroměstských novin. „Vyplnění patnácti otázek by ne-
mělo zabrat více než pár minut času. K dispozici je také na webo-

vých stránkách města. Vyplněné dotazníky je možné odevzdat 
buď přímo na podatelnu městského úřadu, vytisknout a vyplněný 
nascanovat a  poslat na adresu malkova@staremesto.uh.cz nebo 
vyplnit elektronicky přímo na stránkách města,“ uvedl tajemník 
Městského úřadu ve Starém Městě Robert Staufčík. Termín pro 
odevzdání je 28. února 2021.

DOTAZNÍK KE SPOKOJENOSTI ŽIVOTA VE STARÉM MĚSTĚ
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Nedávno opustil naše řady pan Ladislav Řádek, dlouholetý 
předseda výboru pro partnerství měst. Jak je známo, Staré Město 
udržuje přátelství s  německým městem Tönisvorst a  francouz-
ským městem Sées. Pan Řádek, spolu s  partnerským výborem, 
připravoval jak návštěvy partnerských měst, tak především přijetí 
a program pro delegace, které navštěvovaly naše město. Zde se 
projevovala jeho preciznost a veliká odpovědnost. Vždycky měl 
detailně připraven každý bod programu. Jeho znalost němčiny 
a přátelské vystupování vytvářely podmínky pro dobré partner-
ské vztahy. Při návštěvě Tönisvorstu v roce 2008 mu bylo uděleno 
následující ocenění:

Listina cti a medaile města Tönisvorst
Jako ocenění a uznání dlouholetých zásluh byla propůjčena 

panu Ladislavu Řádkovi a tím je oceněna a vyzdvižena angažova-
nost při posilování mezinárodního partnerství měst.

Tönisvorst, září 2008, Albert Schwarz, starosta
 
Pod takovým předsedou byla radost pracovat. S vděčností bu-

deme na něj vzpomínat. 
Text a foto: František Ingr

Vážená paní Řádková, vážená zarmoucená rodino, dovol-
te, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho 
manžela, tatínka, dědečka pana Ing. Ladislava Řádka. 

Měl jsem ho rád. Patřil totiž k  těm, kteří svou pracovitostí 
a  obětavostí rozdávali svému okolí radost. Poznal jsem ho nej-
dříve jako předseda kulturní komise, později jako místostarosta 
a v posledních letech i jako starosta Starého Města. Byl dlouho-
letým předsedou Partnerského výboru a s nadšením organizoval 
setkání zástupců měst Tönisvorst, Sées a Staré Město. Organizaci 
těchto setkání dokázal dotáhnout do posledního detailu tak, aby 
setkání proběhlo na vysoké společenské a reprezentativní úrovni. 
I díky němu se podařilo vytvořit vzájemné přeshraniční přátelství 
jednotlivých rodin, které trvá doposud. Společně s  manželkou 

bylo pro něj samozřejmostí zajistit ubytování pro své zahranič-
ní přátele. Dlouhá léta pracoval ve společnosti MESIT a později 
FIMES, kde organizoval zahraniční zakázky. Byl i aktivním čle-
nem volejbalového oddílu, kde měl své přátele a kamarády, s kte-
rými prožil při organizaci sportovních utkáních mnoho zážitků, 
a kde mu bylo dobře. Významně se podílel i na navázání spor-
tovní družby mezi VSK Staré Město a volejbalovým klubem FC 
Schüttorf SRN, která trvá dodnes.

Ing. Ladislav Řádek byl dobrý člověk a já si nesmírně vážím 
toho, že jsem ho mohl poznat, spolupracovat s ním a že jsem se 
od něj i mnoho naučil. Děkuji.

Čest jeho památce.
Josef Bazala, senátor PČR

KONDOLENCE RODINĚ LADISLAVA ŘÁDKA

VZPOMÍNKA NA PANA ING. LADISLAVA ŘÁDKA
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Ani v roce 2020 nepřišli návštěvníci štědrovečerní mše o zpí-
vání koled se Staroměstskou kapelou. I když se zpívání koná vět-
šinou za účasti velkého počtu lidí před kostelem Svatého Ducha, 
zpívání v roce 2020 bylo přece jenom v něčem jiné. Vlastně jako 
celý rok 2020. 

Štědrovečerní mše se sice konala, až do posledních chvil ale 

Letošní Tříkrálová sbírka je od předešlých a zaužívaných roč-
níků odlišná téměř ve všem. Protiepidemická opatření nedala 
organizátorům na výběr a  tradiční pochůzky s  pokladničkami 
musely být zrušeny. Celá sbírka se tak přesunula do virtuálního 

nikdo nevěděl, v jakém formátu se vlastně bude moci uskutečnit. 
Návštěvníků proto bylo o  poznání méně, než tomu bývá stan-
dardně, a stejně tak tomu bylo i se zpíváním. Letošní rok se hu-
debníci přemístili dovnitř kostela, kde chvíli hráli všem známé 
koledy, aby si s nimi mohli lidé zazpívat i na Štědrý den.

Text: Aleš Korvas, Foto: František Ingr, Člověk a víra

světa internetu, dárcovských DMS zpráv a několika pokladniček 
umístěných ve vybraných obchodech ve Starém Městě. Do nich 
mohli lidé přispívat až do 24. ledna 2021. 

Text: Aleš Korvas

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE 
SE STAROMĚSTSKOU KAPELOU

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE LETOS KONALA NETRADIČNĚ



SVČ Klubko společně s  Městskou knihovnou Staré Město 
uspořádaly koncem minulého roku výtvarnou soutěž s podtitu-
lem „V knihovně je myš!“. Děti se hravě zhostily úkolu a zaslaly 
nám krásná díla zachycující „obránce“ knihovny – kočičku hra-
jící se s klubkem. Děti použily různé výtvarné techniky – kresbu, 
malbu, a jedna kočička byla dokonce upečena z perníku. Fotogra-
fie výtvarných děl byly zveřejněny na facebookových stránkách 
organizace ve 3 věkových kategoriích. O výhercích pak rozhodo-
vali návštěvníci stránek. Jak to dopadlo? V I. kategorii (do 6 let) 
zvítězila Nikol Chrenová, v II. kategorii (7 – 12 let) Julie Remešo-
vá a v III. kategorii (13 let a více) Zuzana Husaříková. Gratuluje-

me vítězům a děku-
jeme všem, kteří se 
do soutěže zapojili.

SVČ Klubko

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „V KNIHOVNĚ JE MYŠ!“ 
MÁ SVÉ VÍTĚZE
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Nikol Chrenová

Julie Remešová

Zuzana Husaříková
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U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 14.12.2020 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31.10.2020.
K bodu 7) 
7.1 rozpočtové opatření č. 8/2020
• Rozpočet po provedeném rozpočtovém 

opatření č. 8/2020:
• zvýšení příjmů z 180.669 tis. Kč na 181.108 

tis. Kč
• zvýšení výdajů z 195.851 tis. Kč na 195.899 

tis. Kč
• změnu financování z 15.182 tis. Kč na 

14.791 tis. Kč
•  rozpočtové opatření č. 9/2020
• Rozpočet po provedeném rozpočtovém 

opatření č. 9/2020:
• zvýšení příjmů z 181.108 tis. Kč na 181.310 

tis. Kč
• zvýšení výdajů z 195.899 tis. Kč na 195.825 

tis. Kč
• měnu financování z 14.791 tis. Kč na 14.515 

tis. Kč

K bodu 14)

14.2 termíny zasedání zastupitelstva města 
v roce 2021 a schůzí rady města v 1. pololetí 
roku 2021. 

II. schválilo

K bodu 1) program 13. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
 předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek 
 členové: Ing. Marek Pochylý
 Bc. Robert Januška
 Martina Všetulová
 Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1) ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Ple-
váková
Františka Pavlicová
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4) navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ: 09487930, o částku 50 tis. Kč na po-
krytí zvýšených provozních nákladů souvise-
jících se zřízením nové PO. Navýšení finanč-
ních prostředků je zahrnuto do rozpočtového 
opatření č. 10/2020 jako změna závazného 
ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní záleži-
tosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje (položka 5331 Neinvestiční příspěvky 
zřízeným PO). 

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 5) navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Sportovní 
a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 01 
Staré Město, IČ: 75121824, o navýšení nein-
vestičního příspěvku zřizovatele o 200 tis. Kč 
na pokrytí ztráty v hospodaření, která vznik-
la v důsledku koronavirové krize v letošním 
roce.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto 
do rozpočtového opatření č. 10/2020, jako 
změna závazného ukazatele na paragrafu 3412 
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (polož-
ka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO). 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

AD 6) provedení rozvodů internetové sítě 
v KMŠ, a zařazení této investiční akce do roz-
počtu města 2020, a zároveň snížení neinves-
tičního příspěvku zřizovatele KMŠ za r. 2020 
o částku 70.000 Kč. Tato změna je zahrnuta do 
rozpočtového opatření č. 10/2020.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7)

7.2 rozpočtové opatření č. 10/2020 včetně za-
pracovaných změn:
• zvýšení příjmů z 181.310 tis. Kč na 181.690 

tis. Kč 
• snížení výdajů z 195.825 tis. Kč na 187.416 

tis. Kč
• změnu financování z 14.515 tis. Kč na 5.726 

tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 8) poskytnutí zápůjčky společnosti 
Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, 
686 03 Staré Město, IČ: 2693824, ve výši 
4.000.000 Kč na zajištění provozních výdajů 
společnosti v roce 2021 se splatností dlužné 
částky ke dni 30.11.2021 a smluvních úroků 
ke dni 31. 12. 2021. Financování úvěru je sou-
částí návrhu rozpočtu města Staré Město na 
rok 2021.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9) rozpočet města na rok 2021:
- příjmy ve výši 133 097 tis. Kč,
- výdaje ve výši 140 621 tis. Kč, 
- financování ve výši 7 524 tis. Kč, 
 - závazné ukazatele plnění rozpočtu dle navr-
hované struktury rozpočtu 
 - zplnomocnění rady města k provádění roz-
počtových opatření
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 10)

10.2 návrh nového uspořádání pozemků po 
geodetickém doměření v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice, které 
jsou ve vlastnictví města Staré Město, náměstí 

Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 00567884, zpra-
covaný společností GB – geodezie, spol. s r.o., 
Tuřanka 92b, Brno, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 12) dotační programy pro 1. kolo na 
podporu činnosti v roce 2021 a podmínky pro 
individuální dotace v roce 2021 dle předlože-
ných návrhů:
Dotační program „ Podpora sportu, tělový-
chovy a pohybových aktivit v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti 
životního prostředí v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora sociálních a na-
vazujících služeb v roce 2021 “
Individuální dotace v roce 2021
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 13)

13.1 dodatky k veřejnoprávním smlouvám 
a následné uzavření dodatků k veřejnopráv-
ním smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole v roce 
2020 spolkům, které vynaložily skutečné fi-
nanční náklady spojené s přípravou akcí nebo 
aktivit, ale z důvodu současné epidemické si-
tuace související s mimořádnými opatřeními 
vlády před šířením onemocnění COVID-19 je 
nemohly uskutečnit. 
V programu A.1 Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit ve 2. kole v roce 2020 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ: 62833081, zastoupen Josefem Van-
dou, starostou spolku
V programu A.2 Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu ve 2. kole v roce 2020 
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ: 60370475, 
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, 
IČ: 22879366, zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou 
Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ: 
22891421, zastoupena Ing. Tomášem Vavří-
kem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ: 
70837155, zastoupena Petrem Luběnou, před-
sedou
Klub přátel vína, z.s., IČ: 22813799, zastoupen 
Dalimilem Vránou, předsedou
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

13.2 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 12/2019 a následné uzavření Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019 o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 
Město mezi smluvními stranami Městem Sta-
ré Město, zastoupené Josefem Bazalou, staros-
tou města, se sídlem nám. Hrdinů 100, Staré 
Město, PSČ 68603 a Cimbálovou muzikou 
Bálešáci, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, PSČ 686 03, zastoupenou Ing. Tomá-

U S N E S E N Í
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šem Vavříkem, předsedou spolku, o posunutí 
uskutečnění kulturní akce „Vánoční koncert“ 
v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě v náhrad-
ním termínu, z důvodu současné epidemické 
situace související s mimořádnými opatřeními 
vlády před šířením onemocnění COVID-19. 
Koncert se uskuteční v prosinci roku 2021.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 14)
14.1 v souladu se Zásadami Z 01/2012 po-
skytnutí příspěvku za účelem podpory indi-
viduální bytové výstavby ve výši 100.000 Kč 
paní *** a panu ***, na novostavbu dvoupod-
lažního rodinného domu v ul. Huštěnovská. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

14.3 „Smlouvu č. O/00....../2020/DOP o po-
skytnutí dalšího finančního příspěvku za 
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou na vybra-
ných linkách“, která bude uzavřena mezi Zlín-
ským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 
70891320 a Městem Uherské Hradiště, Měs-
tem Staré Město a Městem Kunovice. Finanč-
ní příspěvek města Staré Město pro rok 2021 je 

235.735,50 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost 
jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město 
na § 2292 Dopravní obslužnost. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

14.4 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěv-
kové organizace Technické služby Staré Město, 
příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

III. neschválilo

K bodu 10)

10.1 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 3693/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 
a části pozemku p. č. 6068/34 ostatní plocha 
o výměře cca 50 m2, vše v lokalitě ulice Za 
Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření pozemku 
pro plánovanou novostavbu, z důvodu nedo-
statečných šířkových parametrů současné ko-
munikace.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

IV. vyhlásilo

K bodu 12) 1. kolo dotačních programů v roce 

2021 na podporu činnosti a individuální dota-
ce v roce 2021 dle předložených návrhů:
Dotační program „Podpora sportu, tělový-
chovy a pohybových aktivit v roce 2021“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2021“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti 
životního prostředí v roce 2021“
Dotační program „Podpora sociálních a nava-
zujících služeb v roce 2021“
Individuální dotace v roce 2021
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

V. rozhodlo

K bodu 11) v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. 
a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) v platném znění o pořízení no-
vého územního plánu města Staré Město. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise

U S N E S E N Í
ze 47. schůze Rady města Staré Město, konané dne 14.12.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 46. schůze rady města.
 program 47. schůze rady města.

2.1 žádost o dotaci na akci Místní komu-
nikace Nová čtvrť v rámci dotačního titulu 
117D8220A Ministerstva pro místní rozvoj 
„Podpora obnovy místních komunikací“.
2.2 uzavření kupní smlouvy na dodávku 
Osobní automobil pro město Staré Město 
s dodavatelem ARAVER CZ, s.r.o., Zerzavice 
2144, 686 03 Staré Město, IČ: 60713224 v sou-
ladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací 
dokumentace.

3.1 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
07.10.2020 uzavřenou mezi smluvními strana-
mi Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, zastoupena 
Mgr. Janem Zábranským, ředitelem, se sídlem 
Komenského 1720, 686 03 Staré Město a Z+M 
Partner, spol. s r.o., zastoupena Davidem 
Ševčíkem, jednatelem, se sídlem Valchařská 
3261/17, 702 00 Ostrava a následné uzavření 
Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě, z důvodu, že 
při převzetí a následné konfiguraci bylo zjiště-
no, že dodané notebooky nesplňují technické 
parametry stanovené ve výběrovém řízení 
a současně nesplňují parametry, které dodava-
tel uvedl ve své nabídce a následně je garan-
toval v průběhu výběrového řízení. Dodavatel 

porušil podmínky výběrového řízení. Doda-
vatel se zavazuje nahradit vadné plnění note-
booky Hewlett-Packard HP ProBook 455G7 
ve stejném množství, tj. 58 ks. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Technické služby Sta-
ré Město, příspěvková organizace, náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, dle přílohy.

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 10/2020 
včetně zapracovaných změn:
• zvýšení příjmů z 181.310 tis. Kč na 181.690 

tis. Kč
• snížení výdajů z 195.825 tis. Kč na 187.416 

tis. Kč
• změnu financování z 14.515 tis. Kč na 5.726 

tis. Kč

5.2 schválit „Smlouvu č. O/00....../2020/DOP 
o poskytnutí dalšího finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, veřej-
nou autobusovou linkovou dopravou na vy-
braných linkách“, který bude uzavřen mezi 
Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČ: 70891320 a Městem Uherské Hradiště, 
Městem Staré Město a Městem Kunovice. Fi-
nanční příspěvek Města Staré Město pro rok 
2021 je 235.735,50 Kč. Výdaje na dopravní ob-

služnost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré 
Město na § 2292 Dopravní obslužnost. 

III. souhlasí

2.1 se zajištěním vlastních nutných finanč-
ních prostředků na dofinancování akce Místní 
komunikace Nová čtvrť v rámci dotačního ti-
tulu 117D8220A Ministerstva pro místní roz-
voj „Podpora obnovy místních komunikací“.

IV. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Osobní automobil pro město Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Vybraný dodavatel ARAVER CZ, 
s.r.o., Zerzavice 2144, 686 03 Staré Město, IČ: 
60713224, s nabídkovou cenou 260.330,58 Kč 
bez DPH, 315.000,00 Kč vč. DPH.

V. svěřila

6.1 podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích (obecní zřízení), městskému 
úřadu, tajemníkovi, pravomoc stanovit úřední 
hodiny městského úřadu vzhledem k opat-
řením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - 
COVID-19. 

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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QUADRAGESIMA 
(z  lat. quadragesimus) je čtyřicetidenní postní doba, která 

vždy trvá od Popeleční středy do Zeleného čtvrtku (17. 2. - 1. 4. 
2021). Postní doba je časem obnovy a obrácení se k Bohu.

POPELEC V KORONAVIROVÉ 
DOBĚ

Kongregace pro bohoslužbu a  svátosti vydala nótu o udělo-
vání popelce v době pandemie. Podle dokumentu, vydaného 12. 
ledna 2021 a  podepsaného prefektem kongregace, kardinálem 
Robertem Sarahem, a  jejím sekretářem, arcibiskupem Arthu-
rem Roche, se kněz po požehnání popela a pokropení svěcenou 
vodou obrátí ke shromáždění a vysloví formuli uvedenou v řím-
ském misálu: „Obraťte se a věřte v evangelium“ anebo „Pomni, že 
prach jsi a v prach se obrátíš.“

Samotný obřad popelce má probíhat za obvyklých hygienic-
kých opatření (rouška a vydezinfikované ruce). Kněz však neopa-
kuje uvedená slova u každého, kdo přistoupí, nýbrž mlčky nechá 
spočinout popel na hlavy účastníků kajícího ritu.

Popeleční středa připadá letos na 17. 2. 2021. Mše sv. v kostele 
Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 hodin (vždy 
s obřadem popelce – znamením kajícnosti).

Postní doba je nejen dobou vnitřní přípravy na Velikonoce, 
ale také obdobím, ve kterém vrcholí příprava katechumenů – do-
spělých, kteří se připravují na přijetí křtu o Velikonocích. V naší 
farnosti jsou to Michaela Valentová, Adam Směšný a Ramon Sil-
ný a  právě oni budou společně s  dalšími katechumeny celé ar-
cidiecéze zařazeni mezi čekatele křtu, a  to v sobotu 20. 2. 2021 
v olomoucké katedrále. 

Během postní doby se o nedělích budeme scházet i v 15:00 

hodin k tzv. kající pobožnosti.  Je to příležitost zamyslet se více 
nad svým životem, abychom s užitkem prožili svátost smíření.

Ve všední dny před večerní mší sv. v pondělí, středu a pátek 
v 18:00 hod.  bude probíhat Pobožnost křížové cesty, kterou po-
vedou jako každoročně skupinky z  jednotlivých společenství ve 
farnosti.  Pro děti je připravena postní soutěž.

KŘÍŽOVÁ CESTA 
(12. ZASTAVENÍ)

Co všechno do duše se denně vkrádá
když závistivé namlouvání hada
na vlnách éteru zní stále nad světem

Kdejakou skulinou se dovnitř vtlačí
bezmezná nenasytnost dračí
v tom ráji zradou zakletém

Však z Kalvárie světlo jasně září
kříž uzdraví a silou svojí zmaří
jed hadí v těle uštknutém

Dívá se na tebe o lásku tě prosí
Král zbičovaný chudý bosý

na dveře srdce klepe trpělivě čeká
zda Všemohoucí najde místo u člověka
by také rány tvoje zahojil

(Mons. Josef Veselý, 2005)

Všechny fotografie: František Ingr. Člověk a víra
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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

A léta běží – smutek zůstává. Dne 31. ledna 2021 
uplynou čtyři roky, kdy nás opustil pan Václav 
Pavlica.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 2. 2. 2021 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, babič-
ka a paní učitelka Jana Klonová. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují dcera s rodinou.

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 12. února 2021. 

Další noviny vyjdou 26. února 2021.






