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Obavy z  poklesu daňových příjmů a  následný očekávaný 
schodek v hospodaření města za rok 2020 se naštěstí nenaplnily. 
Z důvodů covidových opatření a uzavření společností a provo-
zoven podnikajících na katastru města očekávalo vedení Starého 
Města netrpělivě, jak dopadne konečný hospodářský výsledek 
za uplynulý rok. Ten nakonec předčil veškerá očekávání a město 
hospodařilo v roce 2020 s přebytkem 2,77 milionu korun. 

Důvodů bylo nakonec několik. „Tři velké investiční akce se 
přesunuly až do letošního roku, nikoliv však z obav o finance, ale 
spíše kvůli možnosti dosáhnout na spolufinancování přes dotač-
ní tituly. Odsunula se tak již probíhající rekonstrukce parkoviště 
na Zerzavici nebo plánovaná oprava Tyršovy ulice,“ řekl starosta 
Starého Města Kamil Psotka. 

Kromě těchto dvou investic se odložila také připravovaná vý-
stavba nového kluziště s úpravou okolního prostoru. Celá akce si 
včetně rekonstrukce sociálních zařízení vyžádá částku přes třicet 
milionů korun, jakmile ale vedení města zjistilo, že by mohlo do-
sáhnout na dotace v řádu desítek procent, rozhodlo se s investicí 
počkat až do okamžiku, kdy bude vědět, zda by na výstavbu a re-
konstrukci mohlo dotace získat. „V případě ledové plochy, která 
by měla vzniknout na Širůchu, bychom mohli získat prostředky 
i na toalety, sprchy a část sociálního zázemí. Při tak vysoké částce 
se již vyplatí počkat,“ dodal Psotka.

Vliv na pozitivní výsledek hospodaření města měla také zís-
kaná dotace na nově vybudovanou vodní plochu V Olší. Na tu 
získalo Staré Město dotaci téměř šest milionů korun, se kterými 
nebylo v rámci rozpočtu na uplynulý rok počítáno. 

Výsledek hospodaření neovlivnila záležitost s  vymáháním 
směnky po společnosti Arca Capital. V  říjnu roku 2019 odhla-
sovalo 14 členů z celkově 17členného zastupitelstva investici ve 
výši osm milionů korun z prostředků našetřených v minulých le-
tech (což je asi desetina rezervních prostředků) na nákup směnky 
společnosti Arca Capital. Ta měla do jednoho roku vrátit celou 
jistinu, tedy osm milionů korun, plus úroky ve výši 6,5%. (Tato 
společnost působila na trhu více jak 20 let a investovala do pro-
jektů velkých automobilek, průmyslových firem apod.) V  říjnu 
2020 ale peníze od společnosti nedorazily tak, jak byly očekávány, 
a vedení města tedy oslovilo právní kancelář s žádostí o vymo-
žení pohledávky. To při své analýze zjistilo, že poškozených jsou 
desítky investorů a celá věc je již nyní v rukou právníků a soudů. 
„Makléř, který městu s investicemi radí, nám již dříve doporučil 
investici do směnky. Ta se vrátila včas a včetně úroků. Předpo-
kládali jsme proto stejný výsledek i nyní. Bohužel to vypadá, že 
nejen my, ale i celá řada investorů, včetně těch obrovských, kteří 
investovali stovky milionů korun, jsme se stali obětí dobře pro-
myšleného podvodu,“ dodal Kamil Psotka. 

Text: Aleš Korvas

HOSPODAŘENÍ MĚSTA SKONČILO ZA UPLYNULÝ 
ROK S PŘEBYTKEM TÉMĚŘ TŘI MILIONY KORUN

Klimatické podmínky dovolily zahájit práce na výsadbě stro-
mořadí podél přístupové cesty k vodní nádrži V Olší. Vesměs jde 
o olše, javory, lípy, duby a jilmy. Odpočinková procházka podél 
potoka Salašky, po cyklostezce směrem na Velehrad, přivede oby-
vatele Starého Města k nově budované stezce s vysázeným stro-
mořadím. Mlatová cesta pak končí u nové vodní nádrže. Kromě 
příjemně stráveného času uprostřed přírody mohou návštěvníci 
pozorovat i vodní ptactvo hnízdící v budkách instalovaných na 
hladině naším mysliveckým sdružením.

Vodní nádrž o rozloze 1,39 hektaru má hlavní poslání, a to za-
držet vodu v krajině. Město jej vybudovalo s dotací od Minister-

K VODNÍ PLOŠE V OLŠÍ BYLO VYSÁZENO NOVÉ STROMOŘADÍ
stva zemědělství, která pokryla 80 procent nákladů (6,45 milionů 
korun). „Reagovali jsme na velmi suché roky, které nás v minu-
losti postihly. Víme, že každou kapku vody, kterou se nám podaří 
zadržet v krajině, ocení především budoucí generace,“ připomněl 
Martin Zábranský. Výsadbu stromů doplní i nový mobiliář v po-
době laviček. 

Text a foto: Aleš Korvas
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Druhá etapa přeměny areálu bývalého školního hospodář-
ství na oblast plnou rodinných domů je na spadnutí. Město Staré 
Město, které je vlastníkem areálu, již předalo výpověď Školnímu 
hospodářství, s.r.o., které celý areál spravuje. To již odeslalo vý-
povědi nájemcům jednotlivých budov v bývalém Školním statku, 
kterým tak již začala běžet tříměsíční výpovědní lhůta.

V areálu Školního statku se dříve učili praktickým dovednos-
tem studenti navštěvující zdejší zemědělskou školu. Celý areál 
Školního hospodářství patřil dříve pod Zlínský kraj, od nějž areál 
statku město odkoupilo. Hlavním důvodem byla zejména skuteč-
nost, že Staré Město již nemá mnoho míst, kam by se mohlo roz-
šiřovat, a nevyužívaný areál nabízel jednu z možností přestavby 
na oblast s rodinnými domy. Těch by mělo vzniknout po dokon-
čení všech tří etap téměř sedm desítek.

„První etapa již byla dokončena. Během ní bylo podél Vele-
hradské ulice postaveno dvanáct řadových a několik samostatně 
stojících rodinných domů. V  dané oblasti jsou již vybudovány 
komunikace a  veřejná osvětlení,“ uvedl starosta Starého Města 

První kolo dotací pro podporu činnosti spolků ve Starém 
Městě, které bývá vypsáno vždy na jaře, nebylo kráceno ani v le-
tošním roce. Rada města navrhla a zastupitelstvo nakonec svým 
hlasováním potvrdilo dotace jednotlivým spolkům ve Starém 
Městě částku milion dvě stě tisíc korun.

Jednotlivé spolky mohou prostředky použít na svůj běž-
ný provoz. Další kolo dotací, které jsou již vázány na konkrétní 
akce, bývá vypisováno na podzim. O tom, v jaké výši by mělo být,  
se rozhodne v  následujících měsících podle vývoje epidemie 
a epidemiologických opatření.

Text a foto: Aleš Korvas

Kamil Psotka. V rámci druhé etapy dojde 
k demolici ostatních budov v celém areálu 
a napojením inženýrských sítí k  jednotli-
vým parcelám, které se budou v budoucnu 
prodávat opět formou veřejné dražby, stej-
ně jako tomu bylo při první etapě. „V sou-
časné chvíli se zpracovává odborná studie 
na přípravu inženýrských sítí, komunikací 
a všech nezbytných náležitostí, které vydá-
ní stavebního povolení předchází,“ doplnil 
Kamil Psotka. 

Zahájení samotné demolice se dá oče-
kávat na přelomu léta a podzimu letošního 
roku a  zastupitelé v  dubnu připravili do 
rozpočtu na demolici deset milionů ko-
run. „Přesná cena demolice areálu vzejde 
samozřejmě z výběrového řízení,“ doplnil 
Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ BUDE SROVNANÉ SE ZEMÍ

MĚSTO ROZDALO SPOLKŮM 1,2 MILIONU KORUN
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Každé jaro vyhlíží desítky nadšenců den, kdy se na nové hníz-
do zbudované na místě bývalého komína kotelny základní školy 
vrátí čápi z  teplých krajin. Hnízdo je pod neustálým dohledem 
dvou webových kamer a díky nim zaznamenali letos Staroměš-
ťané přílet prvního z poslů jara již 2. dubna 2021. To je o tři dny 
dříve než vloni a předloni.  Druhý čáp se připojil o  třináct dní 
později, 15. dubna.

Stejně jako v  předchozích letech je i  letos zájem uživatelů 
sledujících vývoj a hnízdění čápů u základní školy velmi vysoký. 
Důkazem jsou desítky návštěvníků denně. 

Webové kamery namířené na hnízdiště čápů byl původ-
ně projekt určený především žákům základní školy. Velmi brzy 
ale přesáhl hranice základního vzdělání a  své fanoušky si zís-
kal i  z  řad všech obyvatel Starého Města. Živý přenos o  životě 
čápů můžete sledovat na webové adrese https://www.ipcamlive.
com/5ca7589bb4c42.

Text a foto: Aleš Korvas

ČÁPI PŘILÉTLI NA KOMÍN U ZŠ O TŘI DNY DŘÍVE NEŽ VLONI

V  polovině dubna se vrátila část žáků staroměstské základ-
ní školy do školních lavic. Podle pravidel nastavených Minis-
terstvem školství je přítomnost žáků ve škole podmíněna testo-
váním žáků a  zaměstnanců na COVID-19. To se děje dvakrát 
týdně v pondělí a čtvrtek, vždy ráno, před zahájením vyučování. 
„S testováním nám pomáhají učitelé, asistentky pedagoga i paní 
vychovatelky a o pomoc jsme požádali i rodiče, když přivedou své 
dítě do školy, za to jsme jim všichni moc vděční. Hodně to urychlí 
celý proces testování a děti se mohou vrhnout co nejrychleji do 
učebního procesu,“ řekl ředitel Základní školy ve Starém Městě 
Jan Zábranský. Testy již odhalily v  některých případech poziti-
vitu, která byla potvrzena PCR testem a proto se domnívám, že 
testování je  cesta správným směrem. Pro žáky prvního ročníku 
zakoupila škola na první týden testování antigenní testy ze slin. 
Podle jeho slov se zatím během testování nesetkali s žádnou větší 
komplikací ani ze strany dětí, ani rodičů, i když ví o tom, že testo-
vání není všem příjemné. „Někteří rodiče s testováním a dalšími 
podmínkami návratu dětí do školy nesouhlasí. Na to samozřejmě 
mají právo, my to respektujeme a nikdo jim to nevyčítá. Bohužel, 
pokud ale nechtějí své dítě nechat otestovat, není možné, aby dítě 
chodilo do školy. V  takovém případě nabízíme podporu jinou 

formou distančního vzdělávání jako týdenní učební plán, osob-
ní konzultace, či online připojení do vybraných hodin. Pravidla 
návratu stanovilo Ministerstvo školství a  my je pouze musíme 
dodržovat a doufat, že opatření budou fungovat, aby se většina 
dětí mohla do školy vrátit co nejrychleji a nejlíp na pořád,“ dodal 
Jan Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

ČÁST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAHÁJILA 
ROTAČNÍ VÝUKU VE ŠKOLE
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Vodní nádrž vedle vodní plochy Louky slouží již mnoho let 
jako stabilizační prvek pro odvod vody z  melioračních kanálů 
v celé lokalitě. Do ní se soustřeďuje a  sbírá voda z odvodňova-
cích kanálů a částečně také nové průmyslové zóny za společností 
Ray Service, ta dále pokračuje až do Baťova kanálu. Vzhledem 
k tomu, že nebyla několik let čištěna, došlo k  jejímu značnému 
zanesení a částečně také zborcení okolních břehů. „Vodní nádrž 
je vyhloubena pouze s částečným zpevněním břehů. Větší část je 
jich ale nezpevněna a to se již začíná projevovat na technickém 
stavu. Postupem času došlo a nadále dochází k částečnému zbor-
cení břehů, které již na dně tvoří značnou vrstvu bahna,“ řekl sta-
rosta Starého Města Kamil Psotka.

Právě odtěžení nánosu bahna ze dna, mírné prohloubení, vy-
čistění a zpevnění břehů kameny by mělo být hlavním cílem chys-
taných úprav této vodní nádrže. Město momentálně vodní nádrž 
pronajímá zájemcům, kteří zde rybaří. Ti již o chystané úpravě 
byli informováni.

Celá investice vyjde městskou pokladnu na přibližně 3 mili-
ony korun a realizována by měla být během letošního podzimu 

a zimy. „Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní nádrž s neustálým 
přítokem a odtokem, musí se počkat až na zimní měsíce, kdy by 
mělo dojít k zamrznutí,“ dodal Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

JAMA SE PO LETECH DOČKÁ REKONSTRUKCE 

www.instagram.com/klubko_sm
WWW.KLUBKOSM.CZ

S KLUBKEM V POHYBU

To vše a ještě více zažiješ na naší nové stezce.

Od kolejí k řece, 
zvládneš tohle přece.

Od 30. dubna 
na cyklostezce za železničním přejezdem ve Starém Městě. 

Sportu ZDAR, ZDAR, ZDAR!

Se svými sportovními výkony se nám můžete pochlubit na www.facebook.com/svcklubko.

Sprintuj jako gepard, skákej jako klokan, 
vykračuj jako čáp a vyzkoušej si couváka!

WWW.STAREMESTO.HLASENIROZHLASU.CZ
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Výrobní linky, které daroval taiwanský podnikatel během 
návštěvy šéfa senátu České republice, jsou již v provozu a vyrá-
bí z českých materiálů nanoroušky. Část z nich věnoval výrobce 
senátorům, kteří je darovali na dobročinné účely. „Všechny respi-
rátory jsem věnoval starostům ve svém volebním obvodu. Ti je 
dále distribuovali do domů s pečovatelskou službou nebo jiných 
organizací, které provozují,“ řekl senátor Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

Chcete se naučit hrát na hudební nástroj? 
Láká vás taneční umění, divadelní prkna nebo usínáte s pastelkami a paletou barev pod polštářem? 

Pak přijďte poslední týden v květnu k talentovkám 
do Základní umělecké školy Uherské Hradiště a my vás to všechno naučíme! 

Podrobnosti o přijímacích zkouškách, 
elektronickou přihlášku a termíny 
najdete na webu www.zusuh.cz. 

SENÁTOR JOSEF BAZALA ROZDAL ROUŠKY 
STAROSTŮM SVÉHO VOLEBNÍHO OBVODU

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UH. HRADIŠTĚ 
ZVE DĚTI K TALENTOVKÁM 
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S nápadem vytvoření velikonočního stromu společnými sila-
mi přišlo Středisko volného času Klubko. Před budovou prvního 
stupně základní školy a současně před hojně navštěvovanými Po-
travinami Hráčková umístilo informaci, aby každý, kdo bude mít 
zájem, přispěl svojí výzdobou a vytvořením velikonočního stro-
mu. Lidé tak mohli nosit a připevňovat své různorodé výtvory na 
větvičky stromu, který se během několik dnů proměnil v záplavu 
vajíček mnoha velikostí, barev a vzkazů. 

Text a foto: Aleš Korvas

Podmínky výběrového řízení:

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Žádost o zápůjčku musí být podána 
na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřednostňovány stavební úpra-
vy, modernizace bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo 
úrovně bydlení.

Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu (1. patro, 
dveře č. 104).

VELIKONOČNÍ STROM PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Rada města Staré Město vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí zápůjček

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ROK 2021
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„Dotisk obou dílů kuchařek byl v po-
sledních dvou letech intenzivně disku-
tován, množily se opravdu velmi časté 
dotazy, zda jsou ještě dostupné. Proto 
naplánovat dotisk bylo naší prioritou již 
v loňském roce, ale vzhledem k nejistě se 
vyvíjející situaci byl projekt odložen. Letos 
jsme vše pečlivě zvážili a přepočítali, přeci 
jen financovat tak velký počin je pro ne-

ziskovou organizaci, kterou Region Slovácko je, velký závazek,“ 
vysvětluje předseda správní rady Ing. Stanislav Blaha. 

Jak bylo plánováno od začátku, financování projektu proběh-
ne formou předprodeje. „Objednávat knihy je možné na odka-
ze www.slovacko.cz/slovackakucharka. Protože si jsme vědomi, 
že se slovácká kuchyně, vaření i  stolování dá pojmout i  stylově 
v souladu s tradicemi, připravili jsme sadu šikovných pomocní-
ků, které vám Slovácko mohou připomínat v kuchyni prakticky 
každý den,“ prozradila za celý pracovní tým Lenka Durďáková, 
tajemnice Regionu Slovácko. 

Předprodej byl úspěšně spuštěn, zájemci však musí počítat 
s tím, že distribuce proběhne až v září. Stejný princip byl použit 
při tvorbě II. dílu v roce 2014. Autoři si také dali za cíl obohatit 
první díl o barevné fotografie. Ten byl doposud doplněn pouze 
černobílými ilustracemi a stručnou přílohou, tedy práce na kni-
hách není zrovna málo. 

Také již několik let vyhlížíte dotisk Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku I. a II.? Nebo vám chybí jen je-
den díl? V měsíci dubnu byl spuštěn oficiální předprodej a nejen knih. Ty tentokráte doplňují tradiční i soudobé 
předměty, které využijete právě při vaření či servírování. Jak celý projekt probíhá a vše ostatní najdete na www.
slovacko.cz/slovackakucharka. 

„Všem, kteří nás podpoří a zakoupí knihu i s vědomím, že ji 
fyzicky obdrží až v září, chceme projevit vděk. Proto jsme se roz-
hodli nabídnout knihy v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Na 
prvních 100 objednávek navíc bude čekat ještě jedno překvapení. 
Ale to zatím neprozradíme,“ dodala Veronika Friedlová, která má 
celý projekt na starost. 

Knihy zakoupené v předprodeji budou k dostání na výdejních 
místech či zasílány poštou od 20. září. Pro ostatní budou volně 
k zakoupení od 25. září na Slováckém festivalu chutí a vůní, který 
se každoročně odehrává ve Skanzenu Rochus. Předprodej je plá-
novaný do konce června 2021 nebo do vyprodání plánovaného 
počtu kusů. 

Kontakt: 
Veronika Friedlová

+420 739 525 256
marketing@slovacko.cz 

Informace ke knihám, projektu: 
slovackakucharka@slovacko.cz 

www.slovacko.cz/slovackakucharka 

PŘEDPRODEJ SLOVÁCKÝCH KUCHAŘEK ZAHÁJEN!
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MŠ Komenského STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V  naší mateřské škole máme pro děti vytvořenou relaxační 
multismyslovou místnost Snoezelen. Jedná se o bezpečné, klidné 
a bezbariérové místo. Naším hlavním cílem je umožnit zklidnění 
a zrelaxování dětí. Jsme rádi, že se v této oblasti naše školka rozví-
jí.  Toto harmonické místo nám umožňuje více pracovat s úspěš-
nější adaptací nových dětí v kolektivu, v překonávání odloučení 
od rodičů, neklidem nebo vnitřní nepohodou dětí. Již krátkodo-
bý pobyt v  takovéto relaxační místnosti blahodárně působí na 
všechny lidské smysly. Pomocí multismyslového vnímání se děti 
uklidňují, vybijí si přebytečnou energii, jsou vytrženy „z běžného 
každodenního života“.  Prostor zahrnuje rozmanité technické vy-
bavení, jako je např. projektor noční oblohy, zrcadla, interaktivní 
měnící se barevná kostka, bublinkový válec, světelné komponen-
ty nebo rozmanité kamínky, válečky apod. K naší velké radosti se 
nám vybavení této místnosti podařilo zafinancovat z dotačního 
programu EU. 

Věnujeme se také postupné modernizaci jednotlivých tříd 
doplňováním zajímavých hracích prvků, které přispívají k další-
mu rozvoji a  edukaci dětí. V  první třídě „Sluníčkové“, do kte-
ré přicházejí nejmladší děti, jimž pomáháme s adaptací pomocí 
Snoezelenu, vznikl koutek s tématikou evokující moře. Na stáva-
jící vlnité modré pozadí koutku jsou připevněny hrací senzoric-
ké manipulační prvky podporující jemnou motoriku, jako jsou 
např.: kormidlo s kotvou, velká pirátská loď, pod hladinou plave 
rybička a krokodýl, na souši pak děti najdou velkého kraba.  Děti 
rády prozkoumávají možnosti hracích součástí. Záměrně je pou-
žit přírodní materiál - dřevo, které je svou strukturou a povrchem 
jedinečné a nenahraditelné.

Mateřská školka se už moc těší na další nové děti.
A nezapomeňte na zápis, který se koná v pondělí 3. 5. 2021 

od 7:30 do 16:30 hod., kdy bude probíhat příjem žádostí o přijetí 
dítěte. 

Aktuální formulář Žádosti o  přijetí dítěte pro školní rok 
2021/22 naleznete na webových stránkách v  sekci Pro rodiče - 
Přijetí dítěte.

https://www.ms-komenskeho.cz/
Text: MŠ Komenského

Foto: MŠ Komenského  a Dominika Prášková

MŠ KOMENSKÉHO „MOTÝLKOVÁ“ VYUŽÍVÁ SNOEZELEN
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3. 5. proběhne v naší KMŠ zápis nových žáčků na příští školní 
rok. MŠ má provoz od 6.30 do 16.30. V průběhu celého dne mů-
žete nosit přihlášky.

 Do MŠ přijímáme děti od 3 let, pokud není zaplněna kapacita 
i mladší. Dle požadavků rodičů dítě umístíme do třídy k souro-
zenci nebo kamarádovi, abychom mu ulehčili vstup do nového 
prostředí. 

Mateřská škola je umístěna v centru obce, mimo hlavní silni-
ci. Její poloha dává bohaté možnosti vycházek do přírody, k řece 
Moravě, do zahrádek za cyklostezku...

Také na zrekonstruované školní zahradě mají děti možnost 
bohatého vyžití. Každá třída má svůj prostor s průlezkami, sklu-
zavkou, lezeckou stěnou, bunkry, je možno využít dopravního 
hřiště k dopravní výchově a v létě osvěžující mlžící sprchu. Děti si 
také mohou zkusit něco vypěstovat na školních záhoncích, nebo 
ochutnat něco z bylinkové zahrádky. K dispozici jsou odrážedla, 
koloběžky, v zimě lopaty a žíněnky na sníh, protože můžeme vyu-
žívat vyvýšený břeh zahrady k zimním radovánkám.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s dětmi od 3 (2) let do 6 (7) 
let. Děti jsou zvyklé si navzájem pomáhat, požádat staršího o po-
moc, poradit mladšímu. K mladším dětem je k dispozici chůva, 
aby pomohla se sebeobsluhou.

Abychom nezanedbávali přípravu do ZŠ, funguje v MŠ něko-
lik kroužků pro předškoláky a někdy i mladší děti. Speciálně pro 
předškoláky je každý týden - Příprava předškoláků na školu, kdy 
se v nově zřízené učebně učí vše, co by měli do školy znát.  Dále 
probíhá kroužek Ježíškova školka, Veselé zpívání, Pohybové hry 
a Výtvarný kroužek. Samozřejmě i Plavání v Aquaparku v Uher-
ském Hradišti. 

Všechny tyto kroužky probíhají v odpoledních hodinách, po 
odpočinku dětí, mimo běžnou výuku MŠ.

V již zmíněné učebně je možno využít zrcadlo při logopedic-
kých chvilkách.

Mateřská škola má velmi dobře vybavené 4 třídy i s hernami, 
spoustou hraček, velkým množstvím různého výtvarného mate-
riálu, který mají děti běžně na dosah a mohou ho využívat i při 
hrách.

Herny jsou vybaveny sportovním nářadím a různými tělový-
chovnými a balančními prvky pro rozvoj zdravého vývoje dětí. 

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola s křesťanským za-
měřením, plánujeme spoustu akcí podle křesťanského kalendáře, 
slavíme mimo jiné i křesťanské svátky, Díkůvzdání, Advent, Vá-
noce, Velikonoce, při kterých spolupracujeme s otcem Mirosla-
vem. 

Mimoto pořádáme již tradiční akce jako Besídku pro babičky 
a dědečky, Besídku pro maminky, Drakiádu s rodiči, Vánoční zpí-
vání s rodiči u Betléma v MŠ, Svatojánské odpoledne plné soutěží 
pro rodiče s dětmi zakončené opékáním špekáčků a přenocová-
ním předškoláků v MŠ, s noční bojovkou a ohňostrojem. Zapoju-
jeme se do výukového programu Slováckého muzea. Rozloučení 
s předškoláky probíhá slavnostně za přítomnosti rodičů na školní 
zahradě. Kromě toho každý rok naplánujeme ke konci roku dva 
školní výlety. 

A víte co? Nejlepší by bylo, kdybyste se přišli podívat. Těšíme 
se na Vás.

Text: Zaměstnanci Křesťanské mateřské školy 
ve Starém Městě, 

Foto: Gabriela Švehlová

TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠÍ KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE
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U S N E S E N Í
z 51. schůze Rady města Staré Město, konané dne 15.03.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

▶  zápis z 50. schůze rady města.
▶  program 51. schůze rady města.

1.1 změnu pronajímatele z pana *** na pana ***, 
paní *** a paní ***, u nájemní smlouvy ze dne 
04.05.2015, pronájem spoluvlastnického podílu ve 
výši ½ na části pozemku p. č. 6068/117 orná půda 
o výměře 164 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 Ostatní – nezměněná ustanovení smlouvy zůstávají 
i nadále v platnosti. 

1.2 ukončení smlouvy o nájmu pozemků a prosto-
ru sloužícího podnikání ze dne 30.04.2014 včet-
ně dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016 uzavřené mezi 
Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a Školním hos-
podářství, s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469, IČ 
26938243, týkající se pronájmu pozemků a budov 
v areálu Školního hospodářství ve Starém Městě

st. p. č. 1635 274 m2+ budova č. p. 1469 – obč. vy-
bavenost
 st. p. č. 1713 262 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba
 st. p. č. 1881 560 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba
 st. p. č. 1883 948 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba 
 st. p. č. 1885 203 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
 st. p. č. 1886 11 m2 + budova bez č. p. – tech. vy-
bavenost
 st. p. č. 1890 205 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
st. p. č. 2477 502 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba 
 p. č. 2410/1 8.000 m2 trvalý travní porost
 p. č. 2410/2 236 m2 trvalý travní porost
 p. č. 2410/3 19 m2 trvalý travní porost
 p. č. 2516/1 4.381 m2 trvalý travní porost 
p. č. 2561/2 17.237 m2 ostatní plocha/manipulační 
plocha
 p. č. 2561/3 642 m2 ostatní plocha/manipulační 
plocha
 p. č. 2561/13 10.556 m2 ostatní plocha/manipulač-
ní plocha
 p. č. 7154 18 m2 ostatní plocha/jiná plocha
 st. p. č. 1631 482 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
 st. p. č. 1882 364 m2 + budova bez č. p. – jiná stavba
st. p. č. 1634 964 m2+ budova bez č. p. – zemědělská 
stavba 
st. p. č. 1884 310 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
st. p. č. 1887 246 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
st. p. č. 1888 912 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
st. p. č. 1889 995 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
st. p. č. 1891 390 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
 st. p. č. 1906 387 m2 zbořeniště
st. p. č. 2481 385 m2 + budova bez č. p. – zeměděl-
ská stavba
o celkové výměře 49.489 m2, vše v k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, výpovědí s výpovědní lhůtou tři 
měsíce, z důvodu plánované demolice objektů a vý-
stavby rodinných domů v této lokalitě.

1.3 ukončení nájemní smlouvy ze dne 23.09.2020 
uzavřené mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) 
a Jezdeckým spolkem a spolkem přátel koní Staré 
Město, Seifertova 1108, 686 03 Staré Město (nájem-
ce), na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 ostat. 
plocha o výměře 1.500 m2 v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice objektů a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.

1.4 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 17.04.2013 
uzavřené mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) 
a panem *** (nájemce), na pronájem vodní nádrže 
ČSO Staré Město ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště dohodou k 01.08.2021, z důvodu 
záměru plánované revitalizace.

1.5 ukončení:
▶  smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže 
na pozemku p. č. 1845/1 zast. plocha o výměře 23 
m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 03.09.2018 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže 
na pozemku p. č. 1845/2 zast. plocha o výměře 25 
m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.
▶ smlouvy o nájmu ze dne 03.02.2014 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže 
na pozemku p. č. 1845/3 zast. plocha o výměře 22 
m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.
▶  nájemní smlouvy ze dne 22.02.2017 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – garáže 
na pozemku p. č. 1845/4 zast. plocha o výměře 22 
m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 31.10.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – ga-
ráže na pozemku p. č. 1845/5 zast. plocha o výmě-
ře 31 m2, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu demolice plánované výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.

1.6 ukončení:
▶  smlouvy o nájmu ze dne 09.11.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 1 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě.

▶  smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 2 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 01.08.2014 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 3 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 včetně do-
datku č. 1 ze dne 01.07.2014 uzavřené mezi Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (pronajímatel) a panem *** (nájemce), na 
pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 4 na 
pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s vý-
povědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované de-
molice a výstavby rodinných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 01.09.2014 včetně do-
datku č. 1 ze dne 18.02.2015 uzavřené mezi Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (pronajímatel) a panem *** (nájemce), na 
pronájem zemědělské stavby – chlívek/sklad č. 5 na 
pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, výpovědí s vý-
povědní lhůtou tři měsíce, z důvodu plánované de-
molice a výstavby rodinných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 25.03.2020 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 6 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 04.11.2020 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 7 a č. 8 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 08.02.2021 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 9 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plocha, 
výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z důvodu 
plánované demolice a výstavby rodinných domů 
v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 31.10.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – 
chlívek/sklad č. 10 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 28.03.2013 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 11 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plo-
cha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
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domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 24.03.2013 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – 
chlívek/sklad č. 12 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 16.01.2013 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a paní *** 
(nájemce), na pronájem zemědělské stavby – chlí-
vek/sklad č. 13 na pozemku p. č. 1845/6 zast. plo-
cha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, z dů-
vodu plánované demolice a výstavby rodinných 
domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – 
chlívek/sklad č. 14 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 05.11.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – 
chlívek/sklad č. 15 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.
▶  smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2012 uzavřené 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (pronajímatel) a panem 
*** (nájemce), na pronájem zemědělské stavby – 
chlívek/sklad č. 16 na pozemku p. č. 1845/6 zast. 
plocha, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
z důvodu plánované demolice a výstavby rodin-
ných domů v této lokalitě.

1.7 pronájem části pozemku p. č. 6028/30 orná 
půda o výměře 5.498 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 
5, IČ 60838744, na dobu určitou od 01.04.2021 
do 31.12.2021 a nájemné ve výši 22 Kč/m2 a rok + 
příslušná sazba DPH, za účelem zařízení staveniště 
stavby „D55,5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D 
55, 5507 Babice – Staré Město“ jako mezideponie 
zeminy.

1.8 uzavření nájemní smlouvy č. 2627200121 mezi 
společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nové Město, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, IČ 70994226 (pro-
najímatel) a Městem Staré Město, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884 (nájemce) na nájem 
části pozemku p. č. 4729/1 ostat. plocha o výměře 
8.086 m2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 
22 Kč/m2 a rok (177.892 Kč/rok), za účelem vybu-
dování a následného užívání odstavné plochy pro 
osobní automobily.

1.9 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 263/1 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 
v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.10 záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 28085400, spočí-
vající v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby 
„St. Město, Sochorcova, kabel NN“ strpět umístění 

a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel 
NN (1.252 m), na pozemku p. č. 259/63, 4548/17, 
340/111, 4548/13, 4548/11 a 4548/3 v lokalitě ul. 
Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.11 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti mezi společností CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění 
stavby pod označením „SAP 11010-092120 název 
akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR etapa 2 
a 3“ na pozemcích p. č. 4546/62, 4546/27, 4551/38, 
4551/6, 4551/42, 4546/77, 4560/32, 4552/2, 71/30, 
4552/1, 4547/10, 4547/37, 3347/2, 82/20, 82/12, 
129/17, 129/18, 129/29, 4546/8, 4551/6, 44/54, 
44/53, 44/25, 44/20, 44/32, 4547/11, 71/1, 467, 
5212/1, 6056/4, 6056/9, 6056/10, 6056/11, 6055/25, 
6053/324, 4549/160, 4529/164, 6183/1, 4529/162, 
6182/2, 6190/1, 2494/22, 3129/45, 2494/32, 6381/3 
a 6053/310, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví Města Staré Město, za účelem umís-
tění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě a rozvaděče. 

1.12 záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti mezi společností CETIN 
a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo umístění 
stavby pod označením SAP 11010-092120 název 
akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR etapa 4“ 
na pozemcích p. č. 240/352, 240/1, 4549/1, 4507/7, 
4546/7, 4546/13, 4549/2, 1963/3, 196/10, 196/14 
a 196/2, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve 
vlastnictví Města Staré Město, za účelem umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné ko-
munikační sítě a rozvaděče. 

 1.13 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 
28085400, spočívající v povinnosti povinného Měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Svatovítská, Mikulíková, 
kab. NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelo-
vý pilíř NN (kabel NN 21 m, pilíř 1 ks), na pozemku 
p. č. 4551/1 a 7336/3 v lokalitě ul. Svatovítská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.14 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 
28085400, spočívající v povinnosti povinného Měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, u Baraňáku, Psotka, ka-
bel NN“ strpět umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy – kabel NN (5m), na pozemku p. 
č. 5180 v lokalitě u Baraňáku ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.15 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro oprávněného společnost EG.D, a.s., 
se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, IČ: 
28085400, spočívající v povinnosti povinného Měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Východní, dob. st., Labit, 
úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy – kabelové vedení NN – 15 m, na 

pozemku p. č. 6068/178 v lokalitě ul. Východní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.16 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zámě-
rem a následné uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti mezi společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(vlastník), na právo umístění stavby pod označe-
ním „SAP 11010-092120 název akce: FTTx9_Z_
UHRA_Staré_Město_UR etapa 1“ na pozemcích 
p. č. 340/132, 340/131, 340/267, 340/266, 240/352, 
240/357, 1168/1, 4549/13, 4549/14, 4549/1, 4550/1, 
4550/2, 6270, 4506/65, 4549/2, 203/4, 196/3, 196/10, 
340/134, 340/135, 340/124, 340/287 a 340/125 v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Měs-
ta Staré Město, za účelem umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
a rozvaděče. 

1.18 projektovou dokumentaci„ Vodní nádrž Jama 
– odstranění sedimentů v k. ú. Staré Město“.
1.19 uzavření smlouvy o umístění a provozování 
kontejneru mezi městem Staré Město a společností 
ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Pra-
ha 4, IČ: 272 57 843, dle přílohy.

1.20 projektovou dokumentaci „Park Na Rybníč-
ku“.

1.21 dodatek č. 4 Smlouvy o odběru odpadů uza-
vřené se společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., 
dle přílohy. 

1.22 záměr na převod majetku – prodej pozemku p. 
č. st. 573/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, 
jehož součástí je stavba – č. p. 653, objekt k bydlení, 
v lokalitě ul. Na Hradbách ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré 
Město s dodavatelem KODRLA s.r.o., se sídlem 
Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Vodní nádrž JAMA – od-
stranění sedimentů.

2.3 žádost o dotaci na projekt nazvaný Stromy 
v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu ži-
votní prostředí. 

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Re-
vitalizace ulice Tyršova, Staré Město s dodavatelem 
SYTYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 Kobyli-
sy, 182 00 Praha 8, IČ: 04342381 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky Učebny pracovních činností 
ZŠ č. p. 1720, Staré Město, Dílčí část č. 2: Elektro-
nika.

4.1 požadavky na změnu územního plánu Staré 
Město dle zápisu.

5.5 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
města a předmětů v operativní evidenci dle předlo-
ženého návrhu.

II. doporučila zastupitelstvu města

3.1 zvolit v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 



6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu 
v Uherském Hradišti pro volební období 2021 – 
2025 paní ***, paní ***, paní *** a pana ***.

3.2 schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v I. 
kole dotačních programů v roce 2021 a individuál-
ní dotace v roce 2021:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2021

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 70806721 
45.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 80.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výbo-
ru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001 110.000 
Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 110.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 
30.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, 
IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918 100.000 Kč
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Město, 
z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím středis-
ka
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 20.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 30.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem 
a Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
MYSLI Jinak, z.s., IČ 01643878 5.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou
Jezdecký spolek a spolek přátel koní Staré Město, IČ 
09271031 10.000 Kč
zastoupen Mgr. Martinem Řimákem, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2021
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
70.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsed-
kyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 22891421 
30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155 
30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 5.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 5.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč

zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku
 
A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2021
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré 
Město, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, 
předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského sva-
zu Staré Město, 10.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou organizace

SUMUS Plus z.s., IČ 01327534 5.000 Kč
zastoupen Ing. Mgr. Evou Krchovou, předsedkyní 
výboru

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2021
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 30.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní místní 
organizace,
Mgr. Jitkou Velgovou nově nastupující předsedkyně 
MO
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991 
15.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředitel-
kou střediska
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 70.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
(účel: provozní náklady související s poskytováním 
sociálních služeb)
B) Individuální dotace
Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou spol-
ku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského 
Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Sucho-
melem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolické 
farnosti Staré 
Město – náklady na provoz, energie, splácení jisti-
ny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčíko-
vou, ředitelkou
(účel: poskytování sociální služby na území ORP – 
provozní náklady)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621 30.000 
Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Uher-
ské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, 
předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 2.000 
Kč zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním 
ředitelem (účel: zajištění poskytování základních 
činností soc. služby typu sociálně terapeutická díl-
na – provozní náklady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, Ph.D., 
předsedou spolku
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dědictví 
UNESCO Arménie, Běloruska, Černé hory a Ra-
kouska ve Starém Městě)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 

péče, z.ú. 20.000 Kč IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady související s poskytováním 
sociálních služeb)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915 
5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou
představenstva a ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková orga-
nizace, IČ 70850852 4.500 Kč zastoupen Bc. Janem 
Šerým, ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální služby)
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915 15.000 
Kč
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním 
sociální služby)
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060 5.000 Kč
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ředitel-
kou (účel: provozní náklady s poskytováním soci-
ální služby)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 5.000 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, 
ředitelkou
(účel: náklady spojené s vybavením terapeutické 
místnosti
pro uživatele DZP Staré Město, Kopánky 2052)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace, 1.000 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, 
ředitelkou
(účel: úhrada nákladů na pořízení rehabilitačních 
pomůcek pro uživatele DOZP Medlovice)
Sociální služby města Kroměříž, příspěvková orga-
nizace, 500 Kč
IČ 71193430, zastoupena Mgr. Dagmar Klučkovou, 
DiS, ředitelkou
(účel: provozní náklady při poskytování soc. služby 
– pobytová odlehčovací služba)

5.3 schválit hospodaření a závěrečný účet města za 
rok 2020.

5.4 schválit roční účetní závěrku města Staré Měs-
to za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek a vnitřní 
směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky.

5.6 schválit rozpočtové opatření č. 2/2021:
▶  zvýšení příjmů ze 133 633 tis. Kč na 142 769 tis. 
Kč
▶  zvýšení výdajů ze 140 916 tis. Kč na 158 089 tis. 
Kč
▶  změnu financování ze 7 283 tis. Kč na 15 320 tis. 
Kč 

6.1 v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění delegovat 
starostu pana Ing. Kamila Psotku na valnou hroma-
du společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

III. nedoporučila zastupitelstvu města

3.2 schválit žádost o poskytnutí účelové individuál-
ní dotace v roce 2021 žadateli Tři, z.ú., IČ 18623433, 
zastoupen PharmDr. Monikou Horníkovou, MHA., 
ředitelkou, se sídlem Čerčany, Sokolská 584 na účel: 
provozní náklady hospice, z důvodu, že pro obča-
ny Starého Města již hospicovou péči poskytují jiná 
zařízení v rámci správního obvodu – obcí s rozšíře-
nou působností.
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Tři, z.ú., IČ 18623433, 0 Kč
zastoupen PharmDr. Monikou Horníkovou, MHA., 
ředitelkou
(účel: provozní náklady hospice)

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na staveb-
ní práce. Vybraný dodavatel KODRLA s.r.o., se síd-
lem Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, 
s nabídkovou cenou 996.451,22 Kč bez DPH, 
1.205.706,00 Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Revitalizace ulice Tyršova, Staré Město - veřejná 
zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel SY-
TYS.cz s.r.o., se sídlem Klapkova 432/57 Kobylisy, 
182 00 Praha 8, IČ: 04342381 s nabídkovou cenou 5 
745 000,00 Kč bez DPH, 6 951 450,00 Kč vč. DPH.

2.5 o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré 
Město, Dílčí část č. 2: Elektronika - veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky neboť byl v části veřej-
né zakázky jediný účastník výběrového řízení a byl 
zjištěn nesoulad v zadávací dokumentaci.

V. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce akce Vodní nádrž 
JAMA – odstranění sedimentů tyto dodavate-
le: ALSPO ZLÍN s.r.o., Salaš 103, 763 51 Zlín, IČ: 
26954532, HORÁČEK Milan s.r.o., Sudoměřice 
182, 696 66 Sudoměřice, IČ: 04500008, MSO servis, 
spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ: 
49971379, RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ: 25598643, SMO a. s., Zlínská 172, 
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839, Vo-
dohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 
17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455.

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky akce Učebny pracovních 
činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město, Dílčí část č. 2: 
Elektronika tyto dodavatele: AUTOCONT a.s., 
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, AV 
MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 
102 00 Praha 10, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, 
Pobočka: Vídeňská 189/102F, Brno - Dolní Heršpi-
ce, 619 00 Brno, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375, 
KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 
15526691, DIČ: CZ15526691, NWT a.s., nám. 
Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511, DIČ: 
CZ63469511, C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 
840/10, 636 00 Brno, Židenice, IČ: 27675645, DIČ: 
CZ27675645, Z+M Partners, spol. s r. o., Valchař-
ská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
26843935, DIČ: CZ26843935.

VI. vyhlašuje

5.1 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí zápůj-
ček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2021 v souladu 
s Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení. 
Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2021 je stano-
vena v termínu od 01.04.2021 do 31.05.2021. 

VII. vzala na vědomí

1.17 vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 

2020 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 
01/2018, kterou se vydává požární řád města.

2.3 finanční spoluúčast ve výši nejméně 92.970,05 
Kč. na projekt nazvaný Stromy v rámci výzvy č. 
9/2019 Národního programu životní prostředí.

4.1 návrh zadání nového územního plánu Staré 
Město.

4.2 žádost žadatele CSO real s. r. o., Velehradská 
1953, Staré Město, IČ: 04522371 o společné řízení 
dle § 94p stavebního zákona na stavbu bytového 
domu – nástavba, přístavba a stavební úpravy RD č. 
p. 365, ulice Svatovítská na pozemcích parc. č. 678/3 
a 4551/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.3 žádost žadatele DVS line a.s., Sokolovská 572, 
Uherské Hradiště IČ: 25330675 o společné řízení 
dle § 94p stavebního zákona na novostavbu výrobní 
haly DVS line a. s., na pozemcích parc. č. 064/216, 
6065/20, 6065/12, 6064/217, 6064/225 a 6065/23 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.4 žádost žadatele EG.D, a.s., Lidická 1873, Brno, 
IČ: 28085400 o územní rozhodnutí dle § 85 sta-
vebního zákona kabel NN, U Baraňáku, Staré 
Město pozemcích parc. č. 6075/6, 6075/5, 6075/78, 
6075/80, 6075/84, 6075/3, 6075/2 v k. ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště.

4.5 žádost žadatele REC Group s.r.o., Brněnská 
1372, Staré Město, IČ: 25548034 o společné řízení 
dle § 94p stavebního zákona na stavbu přístavba 
přístřešku u objektu „Porodnice“ na pozemcích 
par.č. 3160 a 6396 v k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště. 

5.2 Inventarizační zprávu za rok 2020. 

6.2 právní analýzu k aktuální situaci společnosti 
ARCA Investments.

VIII. projednala

6.2 právní analýzu k aktuální situaci společnosti 
ARCA Investments.

6.3 zprávu kontrolního a finančního výboru o pro-
vedených kontrolách za rok 2020. 

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.9 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 263/1 ostatní plocha o výměře 
cca 5 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.10 ŽP 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 povinného Měs-
to Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, 
v rámci stavby „St. Město, Sochorcova, kabel NN“ 
strpět umístění a provozování zařízení distribuč-
ní soustavy – kabel NN (1.282 m), na pozemku 
p. č. 259/63, 4548/17, 340/111, 4548/13, 4548/11 
a 4548/3 v lokalitě ul. Sochorcova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společ-
ností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 

9, IČ 04084063 a Městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), 
na právo umístění stavby pod označením „SAP 
11010-092120 název akce: FTTx9_Z_UHRA_Sta-
ré_Město_UR etapa 2 a 3“ na pozemcích p. č. 
4546/62, 4546/27, 4551/38, 4551/6, 4551/42, 
4546/77, 4560/32, 4552/2, 71/30, 4552/1, 4547/10, 
4547/37, 3347/2, 82/20, 82/12, 129/17, 129/18, 
129/29, 4546/8, 4551/6, 44/54, 44/53, 44/25, 44/20, 
44/32, 4547/11, 71/1, 467, 5212/1, 6056/4, 6056/9, 
6056/10, 6056/11, 6055/25, 6053/324, 4549/160, 
4529/164, 6183/1, 4529/162, 6182/2, 6190/1, 
2494/22, 3129/45, 2494/32, 6381/3 a 6053/310, vše 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
Města Staré Město, za účelem umístění podzem-
ního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě a rozvaděče, na úředních deskách. T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 
04084063 a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, IČ 00567884 (vlastník), na právo 
umístění stavby pod označením SAP 11010-092120 
název akce: FTTx9_Z_UHRA_Staré_Město_UR 
etapa 4“ na pozemcích p. č. 240/352, 240/1, 4549/1, 
4507/7, 4546/7, 4546/13, 4549/2, 1963/3, 196/10, 
196/14 a 196/2, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví Města Staré Město, za účelem 
umístění podzemního komunikačního vedení ve-
řejné komunikační sítě a rozvaděče, na úředních 
deskách. T: ihned

1.17 zařadit vyhodnocení stavu požární ochrany za 
rok 2020 v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 01/2018, kterou se vydává požární řád města do 
programu příštího zasedání zastupitelstva města 
Staré Město. 
 
1.22 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 573/2 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 109 m2, jehož součástí je stavba – č. p. 653, 
objekt k bydlení, v lokalitě ul. Na Hradbách ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

6.3 řešit připomínky kontrolního výboru z kontroly 
investiční akce „Přemístění čápů do nového hnízdi-
ště“ a předložit radě města stanovisko k připomín-
kám.
T: 31.05.2021

6.3 zabývat se doporučeními finančního výboru 
z kontroly investičních akcí „Cyklostezka Tyršova“ 
a „Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015“ 
a předložit radě města stanovisko k doporučením. 
T: 31.05.2021

2. Finančnímu odboru

6.2  zařadit právní analýzu k aktuální situaci spo-
lečnosti ARCA Investments do programu příštího 
zasedání Zastupitelstva města Staré Město.

3. Řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kul-
turní centrum Staré Město 
6.3 zabývat se doporučeními kontrolního výboru 
z kontroly hospodaření SKC, příspěvkové organi-
zace a předložit radě města stanovisko k doporu-
čením.
T: 31.05.2021

Ing. Kamil Psotka, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 52. schůze Rady města Staré Město, konané dne 29.03.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

▶ zápis z 51. schůze rady města.
▶ program 52. schůze rady města.

1.4 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ: 27295567, 
zastoupené na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdo-
vice, Plynárenská 499/1 IČ: 27935311 (opráv-
něný) a společností Gass Road, spol. s r.o., se 
sídlem Staré Město, Tovární 823, IČ: 25594346 
(investor), na právo umístění stavby „STL 
plynovodní přípojka k objektu v ulici Továr-
ní č.p. 823 v obci Staré Město, číslo stavby 
9900094565“ na pozemku p. č. 5175/18, který 
je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.5 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, býv.
areál MINAS, Vlček, sm.NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – 
kabelová skříň NN, Kabelové vedení NN (dél-
ka 76 m), na pozemku p. č. 240/368 v lokalitě 
areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště. 

1.6 projektovou dokumentaci „ZŠ č. p. 1720 
Staré Město, Vybavení šaten šatními skříňka-
mi“.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Stavební úpravy prostoru šaten ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město s dodavatelem STAVAKTIV s.r.o., 
se sídlem Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ: 26302497 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Základní škola č. p. 
1720, Staré Město - Vybavení šaten šatními 
skříňkami.

II. mění

5.1 rozpočtové opatření č. 2/2021 z důvodu 
zařazení nových příjmů a výdajů.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit 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, společnosti HARDMAN 
UH a.s., Uherské Hradiště, Dlouhá 688, IČ 
26215951, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH, za účelem vybudování 

parkoviště a sjezdu ze stávající komunikace 
k plánované výstavbě provozní budovy na po-
zemku p. č. 6064/237.

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 
včetně doplněných změn:
▶ zvýšení příjmů z 133.633 tis. Kč na 143.425 
tis. Kč
▶ zvýšení výdajů z 140.916 tis. Kč na 158.775 
tis. Kč
▶ změnu financování z 7.283 tis. Kč na 15.350 
tis. Kč 

IV. udělila

1.2 souhlas spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré 
Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396, s podná-
jmem části pozemku p. č. 4500/11 orná půda, 
k užívání Michalu Hampalovi, U Jezu 1413,  
Staré Město, IČ: 88832210, na dobu určitou 
od 01.04.2021 do 31.12.2036, za účelem půj-
čování plavidel.

V. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Stavební úpravy prostoru šaten ZŠ č. 
p. 1720, Staré Město - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
STAVAKTIV s.r.o., se sídlem Trávník 2106, 
686 03 Staré Město, IČ: 26302497, s nabídko-
vou cenou 644 003,17 Kč bez DPH, 779 243,84 
Kč vč. DPH.

VI. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky akce Základní 
škola č. p. 1720, Staré Město - Vybavení šaten 
šatními skříňkami tyto dodavatele: ADANTE 
s. r. o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějo-
vice, IČ: 28089774, Metaltrend Slovakia s. r. o., 
tř. Maršála Malinovského 884, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 05542901, MetaloBox Bohemia 
s. r. o., Mariánské náměstí 965/6, 669 02 Znoj-
mo, IČ: 27697428, Baar Group s.r.o., Hradská 
506, 747 64 Velká Polom, IČ: 06745342, MY 
DVA group a.s., Osadní 28, 170 00 Praha 7, 
IČ: 29030684, JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 
1797, 530 03 Pardubice, IČ: 25922378, PO-
LAK CZ s.r.o., Opatov 348, 569 12 OPATOV, 
IČ: 27505880.

VII. vzala na vědomí

1.1 sdělení spolku Lodě-hausbóty z.s., Staré 
Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396, o ukon-
čení podnájmu části pozemku p. č. 4500/11 
orná půda spolkem Půjčovna lodí St. Město 
z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 04376129, 
který byl udělen na 86. zasedání rady města 
dne 03.10.2018, dohodou k 31.03.2021.

4.1 žádost žadatele HARDMAN UH a.s., IČ: 
26215951, Dlouhá 688, Uherské Hradiště 
o společné řízení dle § 94p stavebního zákona 

na dostavbu provozní budovy na pozemcích 
p. č. 6064/237 a 6064/247 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště (průmyslová zóna Lou-
ky). 

4.2 žádost žadatelky paní *** o společné říze-
ní dle § 94p stavebního zákona na přístavbu 
a stavební úpravy rodinného domu č. p. 867, 
ul. Tyršova, Staré Město na pozemku p. č. 
1703, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradi-
ště. 

4.3 žádost žadatele Třinecké Železárny, a.s., 
IČ: 18050646, Průmyslová 100, Třinec, na 
změnu stavby před jejím dokončením dle § 
94o stavebního zákona na rozvoj provozu VF 
– Tažírna oceli, hlavní stavba na pozemcích 
p. č. 2262, 2895, 2409/1 a 2402/2 v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště. 

4.4 žádost žadatele REC Group, IČ: 25548034 
Brněnská 1372, Staré Město, o společné říze-
ní dle § 94p  stavebního zákona na vestavbu 
kovárenského provozu do Skladu hutního 
materiálu a nový venkovní přístřešek včetně 
venkovního schodiště na pozemcích p. č. 693, 
6266/8, v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.4 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. 
o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, 
IČ: 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností GasNet Služby, s.r.o., se 
sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1 
IČ: 27935311 (oprávněný) a společností Gass 
Road, spol. s r.o., se sídlem Staré Město, To-
vární 823, IČ: 25594346 (investor), na právo 
umístění stavby „STL plynovodní přípojka 
k objektu v ulici Tovární č.p. 823 v obci Staré 
Město, číslo stavby 9900094565“ na pozemku 
p. č. 5175/18, který je ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
T: ihned

1.5 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, býv.
areál MINAS, Vlček, sm.NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – 
kabelová skříň NN, Kabelové vedení NN (dél-
ka 76 m), na pozemku p. č. 240/368 v lokalitě 
areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

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

U S N E S E N Í

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Představitelé města uctili vzpomínkou památku obětem bom-
bardování cukrovaru ze dne 16. dubna 1945. Překvapivý nálet  
12 ruských letadel na konci války ukončil životy 19 staroměst-
ských občanů. 

Zničené tovární budovy a jejich následný požár likvidovala 
desítka hasičských sborů z okolí. Dnes tuto tragédii připomíná 
pomník při vchodu do areálu společnosti REC GROUP ve Sta-
rém Městě. „Vzpomínku na oběti bombardování si připomínáme 
každoročním kladením věnců. Je to smutný okamžik, který je 
historickou součástí zahájení osvobození Starého Města a ukon-
čení druhé světové války,“ řekl Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ OSOBNOSTÍ 
NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA STARÉHO MĚSTA V ROCE 2021

Rada města Staré Město vyhlašuje termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města v roce 
2021.  Písemné návrhy na ocenění (na předepsaném formuláři) lze podat do 30. května 2021 prostřednictvím podatelny Městské-
ho úřadu ve Starém Městě nebo poštou.

Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města  a  formulář návrhu na udělení Ceny města Starého Města  jsou ke stažení 
na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Cena města. 

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM BOMBARDOVÁNÍ CUKROVARU
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Příspěvky čtenářů STAROMĚSTSKÉ NOVINY

 Je na přiloženém obrázku č. 4 - robustní budova s  čís-
lem domu 25. Stojí uprostřed našeho města, Starého Města, asi  
300 m severně ulicí Stojanovou (mezi školami) nebo 350 m od 
nejstaršího hostince Na Špici. Je na vyvýšenině nad Jezuitskou 
ulicí. Chodíme kolem něj a  moc si ho nevšímáme. Působí zde  
snad nějaké „Tajemno“, že nás nezajímá jeho podivný název 
a ani to, že zde stojí chátrající? V mnohých obcích bojují o kul-
turní památky, jejichž stáří je 200 let. Nesrovnatelně starší je 
budova Palánku. Uvědomujeme si to?

Písemných zpráv o Palánku není mnoho. Časově nejblíže je 
nám dvůr cisterciáků - Hamberk, zbudovaný v  letech 1430 až 
1464. Jeho nezbytnou součástí byla sýpka, latinsky grangium. Tuto 
funkci, tzv.  nejvýznamnější budovy dvora, pro cisterciáky plnil 
právě  Palánek. Cisterciácký klášter z finančních důvodů musel 
dvůr prodat městu Uh. Hradišti. Tak se stal Hamberk panským 
nebo-li vrchnostenským dvorem města Uh. Hradiště. Po roce 
1800  se dvůr podílel na zbudování první školy ve St. Městě, tzv. 
Staré školy. V letech 1844 - 1860 dvůr Hamberk končí. Staré škole 
zůstalo po zrušení dvora Hamberk jeho číslo domu, to je číslo 1.  
V  bývalém prostoru dvora vedle „Staré školy“ byla postave-
na v roce 1902  škola „Dívčí“ a vedle ní v roce 1925 škola nová. 
Palánek, bývalá nejvýznamnější budova dvora, nám dodnes ve 
Starém Městě zůstal. Stal se nejprve obecní sýpkou St. Města, pak 
sloužil jako obecní dům a  dál střídavě, jako pomocná budova 
školy, chudobinec až k současnému stavu. 

Ve Starém Městě nám zmizel kostelík sv. Víta - zbořen oko-
lo roku 1800. Stál na konci Svatovítské ulice. Veligradu si všiml 
i kronikář Dalimil, když kostel sv. Víta u nás - dnes ve St. Městě, 
zařadil křtem prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje, sv. Metodě-
jem  do 9. století. Polemizovat o uvedené skutečnosti není cílem.

K roku 1960 zmizel také jistě nejstarší společenský sál ve St. 
Městě s posledním názvem Rudý dům, aniž by nás zajímalo jeho 
stáří, a  také proč v něm byly použity cihly ze starého Říma. Až 
v 19. stol. byl připojen k hostinci U Nováků č. 34 (dnes Na Ru-

dém). Naproti sálu byly od nepaměti mlýny a hospodářské dvory 
cisterciáků a jezuitů.  

Stará škola, byla původně v budově - bytu panského ovčáka 
- na panském dvoře Hamberk, o němž už bylo psáno. Škola zde 
(jistě po rekonstrukcích při stavbě patra) byla nakonec zbořena 
v roce 1985. 

Také Dvorek, dnes náměstí Velké Moravy, připomínal svým 
názvem „hospodářský dvůr“. Skutečně zde dvory - cisterciáků na 
začátku 13.  století a jezuitů od 17. století - byly. Zvláštní obydlí 
s klenutými stropy byla bezezbytku zbourána. 

Závěrem bychom mohli s jistou nadsázkou říct, že prostor od 
Palánku, vedle kterého procházel potok a valy, zde nalezené archeo-
logy, až k archeologicky nalezenému velkomoravskému kostelu (je 
v Památníku), by mohl být řazen k nejstarší historii Starého Města.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dotek 13. století v  souvislosti s  Palánkem není od věci. Mně 
známé Palánky v  ČR, Ukrajině a  Maďarsku  jsou vždy u  tekou-
cí vody, na minimálních návrších. Slova Palánk v  maďaršti-
ně znamená PLOT. Jde tedy vždy o  místo chráněné-ohrazené, 
řekl bych HRADIŠTĚ. V  9. století tak byla nazývána opevnění. 
Proč se zmiňuji o  maďarštině? Mariano Ulmann ve své němec-
ky psané historii AM II, s  362-364 nám píše o  vojevůdci jmé-
nem Taksony (čti Takšoň. Mimo jiné je po roce 955 maďar-
ským panovníkem a  jeho vnuk je maďarský král sv. Štěpán). 
Tento Taksony v  roce 948 měl dobýt Veligrad proti králi Mo-
ravy Olgusovi. Veligrad mu měl sloužit pro rozšíření jeho, od 
roku 919, knížectví v  Nitře. Proto Veligrad opevnil. Uvedeným 
bych rád ukázal jak významná je pro 10. století maďarština. 
Lit..: Alt Mähren II Geografisch-chronologisch-historische Beschre-
ibung, vydání 1762 Olmütz

Text a grafika: Petr Blaha
Příspěvek nebyl obsahově upraven a nemusí se shodovat 

s názory redakce.

PALÁNEK - PRASTARÁ BUDOVA VE ST. MĚSTĚ 
JAK VZDÁLENÁ MINULOST JE S NÍM SPOJENA?  
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VELIKONOCE 
VE FOTOGRAFIÍCH

Foto: František Ingr. Člověk a víra

ZE SVĚDECTVÍ JEDNOHO 
Z POKŘTĚNÝCH 

Svědectví – poznání Boha
Možná, že někteří z vás očekávají, že na následujících řádcích 

naleznou jeden okamžik, jednu událost, skutek či člověka, kdy 
jsem si řekl: „Teď jsem se poprvé setkal s Bohem!‘‘ Nikoli, tak to 
v mém případě nebylo. Když se zamýšlím nad mou cestou po-
znání Boha, spíše než o cestu poznání, řekl bych, že jde o cestu 
poznávání.

Jako paralelu k mému poznávání Boha vidím malíře, kdy jeho 
rukou vzniká na plátně jeho dílo a utváří se tak celkový obraz. 
Jistě se mnou bude řada z vás souhlasit, že jeho přítomnost, jeho 
působení, jeho jednání pociťujeme neustále, že nás doprovází na 
každém našem kroku, každým okamžikem, každý den, ve dne 
i v noci, v časech dobrých i zlých… 

Kdykoli ho potřebujeme, je zde, aby nám naslouchal a nabídl 
nám pomocnou ruku. Když se ohlédnu zpět na můj dosavadní 
život, nedokáži si představit, že by události, které se v mém živo-
tě staly, lidé, kterém jsem potkal, myšlenky, které mne napadaly, 
byly hříčkou náhody. S  odstupem času mohu říci, že vše mělo 
svůj důvod a smysl a že i  ty stinné stránky života byly nakonec 
lekce, které mne posunuly dál…

Vnímám, že životem jen tak slepě nebloudím, ale že můj život 
díky Bohu nabírá správný směr. Přeji vám všem, abyste i vy, kteří 
máte touhu žít smysluplný život, nakonec kráčeli po cestě, která 
vás povede tím správným směrem. 

Text: katechumen Adam

MODLITBA ZA JÁHNA 
MICHALA STAUFČÍKA

Modlitba za kandidáta kněžského svěcení – našeho jáhna Mi-
chala Staufčíka:

Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství, zdro-
jem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb. Svěřujeme Ti na-
šeho bratra Michala, který se připravuje ke kněžskému svěcení.

Prosíme Tě, pronikej ho svým svatým Duchem, aby se doká-
zal plně spolehnout na Tvou pomoc, a dej, aby byl vnitřně pevný 
ve svém rozhodnutí, skromný v životě a věrný ve svém poslání. 
Buď mu vždycky nablízku, aby v něm všichni lidé poznávali Tvé-
ho Syna Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.

Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ. Proto věříme, 
že chceš našemu bratrovi darovat více, než se odvažujeme prosit. 
Věříme, že mu chceš dát sebe sama, vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na 
věky věků. Amen
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Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Pod pojmem „Velikonoce“ si každý z nás představí něco jiné-
ho. Některým se vybaví tradice spojené s vítáním jara a nabarve-
nými vajíčky a  jiným zase nejvýznamnější svátky roku spojené 
s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce, tak jako předešlé, byly pro nás všechny 
tak trochu „jiné“. Pandemie a vládní nařízení nás zahnaly do na-
šich domovů a díky tomu nás donutily i jinak přemýšlet.  Někte-
ří z  nás, především věřící, kteří máme malé děti, jsme si kladli 
otázku: Jak přiblížit podstatu Velikonoc malým dětem? Jak dětem 
vysvětlit a názorně ukázat, co se odehrálo v Jeruzalémě? Proč Po-
slední večeře byla tak důležitá a proč si ji připomínáme při každé 
mši svaté? A jak vlastně zasvětit děti do tajemství smrti?  

Velkou oporou nám byly katecheze Dobrého Pastýře, které 
vycházejí z metody Marie Montessori. Díky této metodě jsme se 
hluboce ponořili do událostí spásy a aktivně prožili velikonoční 
svátky se všemi tajemstvími.

A  jak jsme vlastně prožili největší svátky roku u  nás doma 
s našim čtyřletým Tomáškem? 

Na Škaredou středu jsme si upekli „Jidáše“ a tím si připomně-
li zradu jednoho z Ježíšových učedníků. Na Zelený čtvrtek jsme 
připravili Sederovou večeři tak, jak ji připravují Židé včetně všech 
chodů. Postavili jsme si z kostek město Jeruzalém se všemi místy, 
kde procházel Pán Ježíš, znázornili jsme si Poslední večeři a vy-
zkoušeli si obřad mytí nohou. Velký pátek byl pro nás dnem ztiše-
ní, kdy jsme sundali všechny kříže ze stěn a poliček a připomněli 
si události spojené s odsouzením Ježíše a jeho cestu na Golgotu. 
Vydali jsme se na Rochus, kde byla připravena křížová cesta se 
14 zastaveními, která končila u kaple sv. Rocha. Na Bílou sobotu 
jsme si připomněli vzkříšení Pána Ježíše a účastnili se slavnosti 
Velikonoční svíce, jejíž součástí je obnova křestních slibů. Boží 
hod velikonoční jsme ukončili stejně, jako jsme začali Škaredou 
středu, pečením, tentokráte velikonočního beránka. A v poledne 
jsme požehnali naše pokrmy.

Velikonoce jsou svátky, které nám mohou být nadějí. 
Kristovo zmrtvýchvstání dokazuje, že život je silnější než 

smrt.
Ve Starém Městě probíhají katecheze Dobrého Pastýře pro 

děti od 3 do 6 let pro děti věřící, ale i bez vyznání. Jedním z témat 
jsou právě Velikonoce podle metody Marie Montessori. V sou-
časné době pandemie jsou materiály zasílány rodičům emailem. 
V případě zájmu o tyto katecheze nebo bližší informace se, pro-
sím, obracejte na Farní úřad nebo na tel. č. 773 122 672.

Text a foto: Renata Dostálková

 VELIKONOCE S MALÝMI DĚTMI

RRooddiiččoovvéé  mmiillíí,,  kkaamm  jjssttee  mměě  ttoo  ddaallii??

VVííttrr  ttaaddyy  ffoouukkáá,,  sslluunnccee  hhrroozznněě  ppáállíí!!  
KKoommáářřii  ttuu  kkoouuššoouu,,  mmoouucchhyy  mměě  ttuu  hhoonníí,,  
ddoo  ssttaannuu  mmii  lleezzoouu  mmrraavveennccii  jjaakk  sslloonnii!!

MMuussíímm  rráánnoo  ccvviiččiitt,,  ttoo  jjee  zzddeejjššíí  mmóóddaa,,  
vv  ppoottooccee  ttuu  tteeččee  jjeenn  ssttuuddeennáá  vvooddaa..

KKlluuccii  jjssoouu  ttuu  ššppaattnníí,,  kkaažžddýý  ssee  mmii  ssmměějjee,,  
aallee  ppoottookk  pprroo  mměě  nniikkddoo  nneeoohhřřeejjee..

JJeeššttěě  bbyycchh  ttuu  uummřřeell,,  aa  ppaakk  bbyycchh  vváámm  sscchháázzeell,,  
ppřřiijjeeďďttee  ssii  pprroo  mměě,,

VVáášš  BBoohhoouuššeekk,,  mmaazzeell!!!!!!

Pozdrav z letního tábora

maminka a tatínek

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK TÁBORŮ

��. �. ����
volná místa na našich táborech:

www.klubkosm.cz/tabory

Vaše dítě se s námi bude mít
jako v bavlnce. 

Vaše Klubko



ZŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

21

FYZIKÁLNÍ OLYMPI-
ÁDA – OKRESNÍ KOLO

I v tomto, pro výuku velmi nestandard-
ním, čase si žáci osmého ročníku našli čas 
a zapojili se do fyzikální olympiády. Řešení 
samozřejmě probíhalo v domácím prostře-
dí. Úspěšná čtveřice – Kamila Holčíková, 
Lukáš Malý, Sabina Petrů a Matěj Straka – 
postoupila do okresního kola.

S úkoly – Motocyklové závody, Pokles 
vodní hladiny, Slapská přehrada a  Výtah 
– se zdárně popasovali, a  předvedli tak 
své znalosti průřezem 6. – 8. ročníku. Vý-
sledková listina byla dokladem jejich úspěchu a s velkou radostí 
mohu oznámit, že se dvěma podařilo obsadit příčky vítězné: Ka-
milka – 3. místo a Maty – 2. místo.

Všem děkuji za účast, reprezentaci školy, gratuluji ke krásným 
výsledkům a přeji stále stejný elán do dalších soutěží.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
V ANGLICKÉM JAZYCE - SKLÍZÍME 

ÚSPĚCHY!
V úterý 23. a ve středu 24. března 2021 probíhalo na Základní 

škole Unesco okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. I okres-
ní kolo probíhalo v  letošním roce netradičně, formou online, 
a žáci se tak museli zvládnout přihlásit na dva meety. První část 
se skládala z gramatického testu a druhou část vedl rodilý mluvčí, 
ve které žáci museli obhájit konverzační dovednosti.

V první kategorii reprezentoval naši školu Marek Fikes ze 7. 
D a obhájil krásné a úžasné 1. místo. Bojoval mezi dalšími 18 sou-
těžícími a dokázal, že jeho úroveň anglického jazyka je opravdu 
výjimečná. V písemné části ztratil pouze 1 bod a v ústní konver-
zační části získal plný počet bodů.

Ve druhé kategorii bylo celkem 22 soutěžících a naši školu re-
prezentoval Jiří Stejskal ze třídy 9. D, který se umístil na báječném 
5. místě. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYBRALA PRO ZOO LEŠNÁ 
TÉMĚŘ OSMNÁCT TISÍC KORUN

Období uzavření zoologických zahrad v souvislosti s COVI-
Dovou pandemií již trvá dlouho. Nejen zoologické zahrady při-
cházejí o značnou část příjmu pramenícího ze vstupného. Výjim-
kou není ani ZOO v Lešné u Zlína, kam jezdí na výlety i žáci ze 
základní školy ve Starém Městě. Právě dlouhodobá uzávěra a žá-
dost ZOO Lešná vnukla vedení Základní školy ve Starém Městě 
a SRPŠ nápad uspořádat sbírku, jejíž výtěžek bude věnován zoo-
logické zahradě v Lešné. Reálně totiž hrozilo, že kvůli výpadku 
příjmu ze vstupného budou muset být některá zvířata utracena 
nebo převezena do zahraničních zahrad. „Jsme moc rádi, že se 
během relativně krátké chvíle podařilo vybrat mezi rodiči část-

Markovi i  Jirkovi patří obrovská gratulace a  poděkování za 
reprezentaci naší školy v okresním kole. Kluci, děkujeme a přeji 
vám stále stejné zapálení a nadšení při studiu anglického jazyka.

KARNEVAL
V pátek 5. března jsme si ve 4. B zpestřili hodinu českého ja-

zyka karnevalem online. V rámci hodiny výtvarné výchovy jsme 
si vytvořili masku, kterou jsme pak prezentovali před ostatními 
spolužáky. Představili jsme svoji novou postavu, předvedli se 
a pomocí kontrolních otázek jsme zjišťovali, co všechno si o nás 
spolužáci zapamatovali.

Na scéně se tak objevili kamarádi z pohádek, indiánky, sobík, 
pirát, víla, myšák Mickey a mnoho dalších. Jsme rádi, že jsme si 
mohli naši výuku na dálku zpestřit něčím jiným, a mohli tak uká-
zat, že umíme nejen zvládat učivo, ale také se dokážeme společně 
bavit.

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ 
SOUTĚŽE V RUŠTINĚ

Žák naší školy Jan Kalisz z 8. B se zúčastnil Krajského kola 
konverzační soutěže v  ruském jazyce a obsadil krásné 5. místo. 
Na soutěž se velice pilně připravoval, aby mohl obstát v kategorii 
žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Gratulujeme a chválíme za vzor-
nou přípravu.

ku 17 800 korun. Část vybra-
ných finančních prostředků 
poputuje na úhradu školného 
dívence v Africe, kterou naše škola adoptovala na dálku, zbytek 
bude celý převeden na účet ZOO v Lešné,“ řekl předseda SPRŠ 
při ZŠ Staré Město Roman Janík. 

Jeho slova podpořil i  ředitel Základní školy ve Starém Měs-
tě Jan Zábranský. „Je vidět, že lidé vnímají problémy, které celá 
pandemická situace způsobuje napříč všemi obory. O to víc bych 
chtěl všem, kteří přispěli poděkovat,“ dodal Jan Zábranský.

Text a ilustrační foto: Aleš Korvas

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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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

Dne 8. května uplyne 10 smutných 
let od úmrtí paní Aleny Burdejové.
Dne 13. května by se dožila 57 let. 
S láskou vzpomínají děti Martin 
a Zuzka s rodinami a maminka 
a sestra Pavlína s rodinou.

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 15. dubna 2021. 

Další noviny vyjdou 30. dubna 2021.

www.instagram.com/klubko_sm

Sledujte nás! Podrobné informace budou zveřejněny na našich webových stránkách a facebooku na začátku května.

WWW.KLUBKOSM.CZ

Sobota ��. �. ���� 
V rámci Dne rodiny se vydejte na putování přírodou 

za Broukem Pytlíkem a jeho kamarády. 
Čekají na vás zábavná stanoviště, 
veselí hmyzáci s dobrou náladou 

a na konci i odměna.

Máme pro vás  4. dárek 
k oslavě 40. let 

STEZKA BROUKA PYTLÍKA

BONUS pro všechny, kteří budou mít tykadla, křídla, krovky nebo něco jiného z hmyzí říše na sobě.

 www.facebook.com/svcklubko.

Akce je zdarma.

PRODEJ A NÁKUP NEMOVITOSTI
PRONÁJMY

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Volejte nebo pište SMS, prosím, na:

602 516 610, mgrozicka@mmreality.cz



 

Moc si vážíme vaší podpory v této nelehké době. 
Jen díky ní můžeme pokračovat v naší práci.

 
Jsme rádi za vaše komentáře, ohlasy, fotografie a pozivní reakce.

 
Jsme tu pro vás a vaše dě. Už se těšíme na setkání s vámi.

Celý tým SVČ Klubko Staré Město, p. o.

Děkujeme, že na nás myslíte, sledujete nás 
a zapojujete se do našich akvit i akcí.

SLAVÍM
E

let
��



VELIKONOČNÍ STROM

Foto: Aleš Korvas


