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Osvobození našeho města vojáky Rudé armády si připomně-
li představitelé města spolu se zástupci staroměstského Soko-
la a  Orla 30. dubna 2021. Přesně v  ten den před 76 lety došlo 
k finálnímu vytlačení nacistických vojsk ze souměstí Uherského 
Hradiště, Starého Města a Kunovic. 

Památku těch, kteří během druhé světové války položili svůj 
život, uctili přítomní položením květin k  památníku naproti 
hřbitova. Po krátkém proslovu starosty Kamila Psotky a vyslech-
nutí státní hymny se část delegace odebrala ještě k  památníku 
Na Potmělučce. V těchto místech, u železniční trati mezi Starým 
Městem a Huštěnovicemi, popravili během odsunu němečtí vojá-
ci pět Staroměšťanů. Obětí mělo být původně šest, jeden z popra-
vovaných ale celou tragédii shodou okolností přežil. 

Dnes zde stojí památník se jmény popravených a šest stromů 
sakur - japonské třešně. Ty připomínají naprosto zbytečnou smrt 
pěti lidí, kteří byli popraveni jen pár hodin před úplným koncem 
druhé světové války.

Text a foto: Aleš Korvas

KLADENÍ VĚNCŮ 
OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
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Oblíbená akce Ukliďme si Česko, kdy dobrovolníci vyrazí do 
přírody, ale i města a uklízejí nepořádek, se konala i letošní rok. 
Z důvodu koronavirových opatření se sice neuskutečnilo závěreč-
né grilování na zahradě SVČ Klubko, které celou akci organizuje, 
i  tak ale bylo možné v týdnu na konci dubna potkat po Starém 
Městě a jeho okolí jednotlivé skupinky dobrovolníků, kteří mají 
plné plastové pytle odpadků posbíraných po okolí. Jednu skupin-
ku tvořil i místostarosta Starého Města Martin Zábranský s dětmi 
a několika známými. Jejich trasa vždy vede okolo Čerťáku, přes 
železniční trať a kolem slepého ramene Pod Cukrovarem. Ani le-
tos, bohužel, neodešli s prázdnou. Během přibližně dvouhodino-
vé procházky naplnili 8 pytlů, které poté zanechali na svozových 
místech. „Je až k  nevíře, že každoročně procházíme víceméně 
stejnou trasu a neustále se nám daří několik pytlů naplnit. A to 
rozhodně nejsme sami, kdo tou lokalitou v rámci úklidové akce 
prochází. Rád bych apeloval na všechny, kteří si do přírody nepo-
řádek přinesou, aby si ho i odnesli. V lokalitách, kde se prochá-
zíme, se jedná většinou o nepořádek po některých rybářích. Ti 
by si po sobě měli odpadky uklidit v první řadě, protože ochrana 
přírody by pro ně měla být zcela automatická,“ uvedl Martin Zá-

Těžce pochopitelný nález učinil jeden ze staroměstských my-
slivců během procházky revírem. Když se přiblížil k  zásypu, ve 
kterém přikrmují myslivci zvěř během zimních měsíců, aby jej po 
zimě vyčistil, objevil sedmnáct pytlů s nápisem odpad. Pytle byly 
vyhozeny v místě, kde se zásyp nachází, to je v místě, kam běžně 
turisté nechodí a na místo se musí přijet autem. Každý z pytlů ob-
sahoval gumové rukavice, roušky a ochranné obleky. 

Celé místo bylo zdokumentováno a případ byl předán k pro-
šetření na Odbor životního prostředí ve Starém Městě. To bude na 
vyřešení spolupracovat s policií.

„Je to pro mě něco nepředstavitelného. Všichni mají možnost 
zlikvidovat odpad v nedaleké firmě, která se likvidací odpadu za-
bývá. Opravdu nerozumím tomu, co vede některé lidi k tomu, aby 
si dali tu práci a odpady dovezli do toho mála přírody, kterou ve 
Starém Městě máme, a stovky kilogramů plastového odpadu po-
hodili tam. Riskují v  případě odhalení nejen obrovskou ostudu, 
ale i problémy s úřady a policií,“ řekl místostarosta Starého Města 
Martin Zábranský, který má oblast životního prostředí na starosti.

Text a foto: Aleš Korvas

branský. 
Ze svozových míst v průběhu celého týdne odvezli pracovníci 

Technických služeb Staré Město 600 kg odpadu, který skončil ve 
sběrném dvoře.

Text a foto: Aleš Korvas

UKLIĎME SI ČESKO SE KONALO I LETOS

PYTLE S ODPADEM OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
 POHOZENÉ V PŘÍRODĚ 
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Od čtvrtka 24. dubna 2021 ja oficiálně otevřena sezóna na Batově kanále ve Sta-
rém Městě. Symbolického odemčení klíčem se ujali starosta Starého Města Kamil Psotka 
společně s místostarostou Martinem Zábranským, kteří tak zahájili plavební sezónu na 
přístavišti ve Starém Městě. Akt bývá každoročně lákadlem pro několik desítek návštěv-
níků, které standardně vítají orientální tanečnice. Z důvodu koronavirových opatření byl 
ale program zkrácen na minimum.

Oba představitelé města popřáli provozovatelům půjčoven a hospůdek na Baťově ka-
nále úspěšnou sezónu a hodně návštěvníků.

Text a foto: Aleš Korvas

SEZÓNA NA BAŤOVĚ KANÁLE JE OFICIÁLNĚ OTEVŘENA

Po roční přestávce se na náměstí Velké Moravy opět vrátilo 
poslední dubnový den stavění máje. Zástupci folklorních soubo-
rů, které působí ve Starém Městě, přišli v sobotu odpoledne na 
náměstí, aby připravili, ozdobili a vztyčili šestnáct metrů vysoký 
strom, který jim přivezli zástupci Mysliveckého sdružení Lípa ve 
Starém Městě. Po nezbytném odkornění byl kmen přenesen na 
místo určení, aby jej děvčata nazdobila, tak jak se na májku sluší 
a patří. Samotné postavení již nebylo nijak složitý proces, každý 
z přítomných již několik májí postavil, a proto všichni dělali přes-
ně to, co jim „stavbyvedoucí“ Erik Feldvábel řekl. Jedna skupina 
zvedala, druhá jistila, aby kmen nespadl. Nakonec se vše podařilo 
a letošní máj byl postaven a zabezpečen proti pádu.

V koruně máje je jako vždy uschována láhev se slivovicí, která 
bude odměnou při následném kácení máje pro všechny přítom-
né.

Text a foto: Aleš Korvas

STAVĚNÍ MÁJE VE STARÉM MĚSTĚ
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Chceme zpátky na koncert. Chceme zpátky naše tradice. Chceme zpátky kulturu. To jsou některá z hesel, která míří mezi obyvatele 
kraje s jasným cílem. Tím je zvýšení zájmu lidí o očkování proti Covid-19.  

Více informací k očkování a registraci do centrálního rezervač-
ního systému najdete na stránkách Zlínského kraje: https://www.
kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html

Text: Zlínský kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ SPUSTIL KAMPAŇ 
NA PODPORU OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

ČÁPI NA HNÍZDIŠTI U ZŠ MAJÍ JIŽ 
TŘI MLÁĎATA

ZLÍNSKÝ KRAJ – Regionální informační kampaní chce Zlín-
ský kraj zvýšit zájem obyvatel o očkování proti Covid-19. Letáky 
v  hromadné dopravě, rádiové spoty a  videa na sociálních sítích 
mají vést ke snížení obav z očkování, které pomáhá ochránit nej-
zranitelnější osoby a rizikové skupiny, u nichž je vyšší pravděpo-
dobnost onemocnění a závažného průběhu.   

„Pojďme se naočkovat a pomozme vrátit život do normálu. To 
je apel na obyvatele našeho kraje, kteří zatím váhají s očkováním 
proti Covid-19. Očkování prokazatelně pomáhá zastavit šíření 
koronaviru, což se projevilo mezi již naočkovanými zdravotníky 
a seniory v pobytových sociálních službách. Pokud si chceme užít 
léto bez četných mimořádných opatření, je teď ta správná doba na 
očkování. Pojďme do toho společně,“ vyzval hejtman Zlínského 
kraje Radim Holiš. 

K očkování proti COVID-19 se mohou registrovat všichni zá-
jemci od 45 let a brzy se centrální rezervační systém otevře dal-
ším věkovým skupinám. Očkovací místa ve Zlínském kraji mají 
aktuálně dostatek vakcín. Registrovat se zájemci mohou snadno 
na některé z 8 očkovacích míst v kraji přes webové stránky https://
registrace.mzcr.cz/.

V  očkovacích centrech je očkování rychlé a  mohou se sem 
hlásit i ti, kteří na očkování čekají u svých praktických lékařů. „Ti 
nemají, přes naše veškeré snahy, dostatek vakcín a další dodávky 
chodí nepravidelně. Pokud tedy chtějí být lidé rychle naočkovaní, 
stačí se registrovat na nejbližší očkovací místo,“ doplnil hejtman 
Radim Holiš.

Do očkovacích center jsou dodávány vakcíny Comirnaty od 
společností Pfizer a BioNTech.  Jejich skladování a přeprava je ná-
ročná a vyžaduje teplotu až mínus 80 stupňů Celsia. Z toho důvodu 
praktičtí lékaři aplikují vakcíny Moderna a AstraZeneca, které jsou 
vzhledem ke skladovacím podmínkám vhodné k využití v ordina-
cích. Všechny tyto vakcíny připravují náš imunitní systém k tomu, 
aby poznal virus Covid-19 a začal se proti němu bránit dřív, než se 
stihne rozmnožit. 

Už třetí mládě se vylíhlo 
v letošním roce čápům, kteří 
obsadili hnízdiště na stožáru 
u druhého stupně základní 
školy. 

Jejich vývoj od snesení va-
jec až po vylíhnutí a dospívá-
ní sledují každý den pomocí 
dvojce webových kamer desít-
ky pozorovatelů. 

Text: Aleš Korvas
Screenshot: htt-

ps://www.ipcamlive.
com/5ca7589bb4c42

Významné životní jubileum oslavila v dubnu vedoucí 
finančního odboru Městského úřadu ve Starém Městě Ing. 
Alena Holubová. Přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně 
zdraví a životního optimismu.

Text a foto: Aleš Korvas

NAROZENINY

https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html
https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html
https://registrace.mzcr.cz/
https://registrace.mzcr.cz/
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Letos je to už 76 let od konce 2. světové války. Konec války se 
dotkl celého regionu, například u nás ve Starém Městě byl 16. dub-
na 1945 bombardován cukrovar za účelem zničení německých jed-
notek. Němci tu už ale nebyli, sovětská letadla tedy shodila bomby 
na cukrovar, kde zahynulo 29 Staroměšťanů. Bombardování spus-
tilo vlnu rabování, a  tak německé hlídky notně vyrazily do ulic. 
Dva Němce partyzáni zabili. Němci po nich začali pátrat a začali 
zavírat. Některé pustili, posledních šest ale vzali s sebou při ústupu 
a 30. dubna je popravili na Potmělučce. Jednomu z nich se podařilo 
zázrakem přežít.   

Osvobozování mělo vliv ale prakticky na všechny obce v našem 
regionu. Uherskohradišťsko osvobozoval 2. ukrajinský front Rudé 
armády, který tvořili Sověti a  Rumuni. Od Trenčína postupovali 
Sověti Bílými Karpaty dvanáct dnů, podobné to bylo směrem na 
Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh, kde to bylo ještě o den delší. 
Němci se vzdát rozhodně nechtěli, měli připravené pevnůstky, ku-
lometná hnízda nebo protitankové příkopy a uzávěry.

Rychlým postupem od Strání Rudá armáda osvobodila Uher-
ský Brod, Rumuni zase Uherský Ostroh. Například bez jediného 
výstřelu byl osvobozen Hluk, Němci rychle utíkali, neměli už té-
měř žádné náboje a  ani víru, že válku zvrátí. A  26. dubna zača-
lo osvobozování Uherského Hradiště. Do večera 27. dubna se 
Sovětům podařilo osvobodit Derflu, i když Němci v bojích stále 
pokračovali. Ale hrozilo jim obklíčení, protože Rumuni se už do-
stali k Salaši. Osvobození Salaše ale nebylo veselé. Pár hodin před 
osvobozením popravili Němci ve Vápenici za Salaší 19 mužů a 1 

ženu, kteří chtěli uspíšit konec války a chtěli pomoci partyzánům. 
Narazili ale na Němce a Vlasovce, kteří se vydávali za partyzány, 
odvedli je do Vápenic a tam je popravili.

29. dubna se ještě Němci snažili o odpor v Uherském Hradišti, 
rozmístili baterii polních děl po Hradišti a všechna mířila na Kuno-
vice. Druhý den ale byla baterie stažena a 1. května už Němci začali 
prchat z Hradiště. Přitom vyhodili do vzduchu silniční i železnič-
ní most přes Moravu a stáhli se k Napajedlům. A ráno 1. května 
vjeli Sověti do Hradiště, kde je lidé oslavovali. Hned začali stavět 
nové mosty přes Moravu a také přes Zerzavici, aby mohli překročit 
Baťův kanál.

Svoboda je křehká. Mysleme na to a nedovolme, aby se historie 
opakovala. Všechny obce si nesou bolavou vzpomínku na válku, 
řada životů byla zbytečně zmařena. Uctěme je krátkou vzpomín-
kou. 

Text: Josef Bazala, Foto: Aleš Korvas

OSVOBOZENÍ STARÉHO MĚSTA PŘED 76 LETY

Druhý květnový víkend byli občany Starého Města kon-
taktováni městští policisté, že po domech obcházejí prodejci 
energií a nabízejí předvedení smluv pod nového dodavate-
le. Hlídka se proto vydala na uvedené místo, kde skutečně 
objevila dvě slovensky hovořící ženy, které nabízejí přepis 
energií. Po upozornění, že podomní prodej je na území 
města zakázán, se vydaly ženy v doprovodu strážníků za sta-
rostou Kamilem Psotkou. „Ženy se obhajovaly skutečností, 
že v jejich případě se nejedná o podomní prodej, který je re-
gulován a řídí se Živnostenským zákonem. Po kontaktování 
právníka musím bohužel konstatovat, že ženy mají pravdu 
a nabídka energií k převedení na jiného dodavatele skutečně 
spadá pod energetický zákon. Omezení prodeje energií bo-
hužel město nelze vyhláškou nijak regulovat,“ uvedl starosta 
Kamil Psotka.  

Vyzýváme proto všechny občany, zejména ty starší, aby 
byli obezřetní ohledně případného přepisu energií k jinému 
dodavateli.

Text: Aleš Korvas

UPOZORNĚNÍ OBČANŮ 
PŘED PODOMNÍMI 

PRODEJCI
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I v letošním roce byli nejvyššími představiteli města oceněni 
vybraní pedagogové učitelského sboru Základní školy ve Starém 
Městě. Ocenění se standardně předává v rámci Dne učitelů, letos 
byl ale ceremoniál z důvodu koronavirových opatření odložen až 
na květen. Návrhy k ocenění jednotlivých pracovníků od ředitele 
školy Jana Zábranského obdržel starosta města Kamil Psotka, kte-
rý společně s místostarosty Martinem Zábranským a Josefem Ba-
zalou předali v pondělí 17. května ocenění za dlouholetou peda-
gogickou činnost. Kromě kytičky obdržely Jana Slančíková a Iva 
Buršová také plaketu s podobiznou Jana Amose Komenského.

Text a foto: Aleš Korvas

MGR. JANA SLANČÍKOVÁ  
– UČITELKA DRUHÉHO STUPNĚ

Magistra Jana Slančíková je členkou pedagogického sboru 
základní školy ve Starém Městě již od 1. srpna roku 2002. Je ne-
jen vynikající učitelkou matematiky, ale také výbornou odbor-
nicí v oblasti IT techniky – na škole působí totiž jako metodik 
informatiky (informačních technologií). Během svého téměř de-
vatenáctiletého působení na naší základní škole přivedla k absol-
vování školy nesčetné množství žáků, kteří na ni vzpomínají jako 
na oblíbenou paní učitelku, která dokázala naučit a zaujmout. 
Rád bych zdůraznil, že je také pravidelnou třídní vyučující v ma-
tematických třídách a její žáci dosahují velmi dobrých výsledků 
nejen v matematických olympiádách, ale také v soutěži Bobřík 
informatiky, která je pořádána celorepublikově.

MGR. IVA  BURŠOVÁ   
- UČITELKA PRVNÍHO STUPNĚ

Paní učitelka nastoupila do ZŠ Staré Město 1. 9. 1991. 
Vystudovala  učitelství  pro 1. stupeň a anglický jazyk. Paní 
učitelka Buršová je člověk, který pracuje s velkým nadšením 
a pozitivním přístupem. Rozsah jejích aktivit je velmi široký. 
Ve škole vede kroužky dovedné ruce, práce s papírem, turis-
tický kroužek, kroužek anglické konverzace, vede knižní klub. 
Učí děti sdělit svůj názor, nebát se ho obhájit, být pozitivně 
nastaven a jít si za svým cílem. Když se dětem něco nedaří, 
vždycky ráda pomůže i přes distanční výuku. U každého do-
káže najít silné stránky a ty pomáhá rozvíjet.

Je přátelská, trpělivá, ochotná.

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ
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Paní ředitelko, jaké je řídit provoz školky během složitého pan-
demického období? Vaše školka má za sebou dvojí uzavření po 
sobě – z důvodu karantény všech zaměstnanců, z důvodu nařízení 
vlády, následné otevření MŠ vládou za přísných hygienických opat-
ření a testování dětí, které se musí přizpůsobit této době…

Snažíme se s  touto situací poprat, tak jako všichni ostatní 
v rámci možností a sil.  Nejdůležitější pro nás je zachovat si nad-
hled nad danými událostmi. Můžu ale říci za celý kolektiv MŠ 
Komenského, že se nám zatím daří pružně reagovat na změny, 
které přicházejí.

Jak jste využili čas uzavření MŠ v době, kdy nebyly přítomny děti?
Toto období jsme se snažili efektivně využít k tomu, abychom 

zvládli udělat co nejvíce prací, které přímo souvisí s  provozem 
naší MŠ a mají přímý vliv na zdraví, bezpečnost a celkovou poho-
du v naší MŠ. Došlo k vyřazení opotřebovaného a  nefunkčního 
zařízení. Vyměnily se všechna světla v kuchyni, zmodernizovala 
se prádelna – vyměnili se elektrospotřebiče za nové, úspornější.  
Po dohodě s Charitou jsme poskytli vyřazené lůžkoviny Domu 
pokojného stáří v  Boršicích, vyřazené látky jsme darovali útul-
ku pro psy v Kroměříži. Zrenovovali jsme celou spojovací chod-
bu, kde proběhla výmalba stěn, radiátorů, dveří, skříní, křesel. 
Chodba tím poskytla nové zázemí pro personál MŠ, kde vznikl 
nový prostor pro porady, přípravu na činnost s dětmi a studium 
odborné literatury. Mým záměrem je, aby tady vládla přátelská 
atmosféra.

Jaké další plány máte s tímto prostorem, který získal novou tvář? 
Přála bych si, aby chodba sloužila jako spojovací prvek peda-

gogického sboru s rodiči a veřejností. Mé budoucí vize se ubírají 
k představě o veřejných akcích, přednáškách, setkávání při pro-
mítání,  Noc s Andersenem, sobotní dopolední piknik v trávě… 
Zapojili jsme se do zajímavých projektů jako je Malá technická 
univerzita, Batůžkový projekt a Celé Česko čte dětem. Rádi by-
chom rodičům tyto projekty, na kterých pracujeme, více přiblížili. 

Co z akcí plánujete do konce tohoto školního roku? Dovolí-
-li to samozřejmě situace...

Zatím nám současná situace umožnila přiblížit se rodičům 
a dětem prostřednictvím našich internetových stránek, na které 
uveřejňujeme aktuality, materiály pro distanční výuku dětí nebo 

informujeme o akcích. Píšeme 
články do novin, ve kterých 
chceme ukázat nové věci a ak-
tuální dění v naší školce. Pojali 
jsme za své: „Když vy nemůže-
te jít k nám, my jdeme k vám 
domů,“ a  tak jsme dali vznik-
nout krátkému videu, které 
s popisky prezentuje jednotlivé 
třídy, zahradu, kuchyň a Snoe-
zelen.                                   

Věřím, pokud nám to epi-
demiologická situace umožní, 
ráda bych se svým kolektivem 
zrealizovala na zahradě naší 
MŠ workshop pro rodiče, který 
se bude týkat právě našich tří 
projektů, které jsem již zmi-
ňovala. Cílem workshopu je 
seznámit zúčastněné s jedineč-
ností a hodnotou těchto projektů pro naše děti. Chceme vzdělávat 
naše děti ve všech oblastech jak v technických a ručních doved-
nostech, tak k etickým hodnotám a vidění světa z mnoha úhlů 
pohledu. Lekci z  Malé technické univerzity – téma Malý zpra-
covatel odpadů jsme letos načasovali na týden, ve kterém jsme 
si připomínali Den Země. Cítíme u dětí, že tyto nové informace 
a věci je velmi zajímají, jejich mysl je otevřená a vnímavá.

Je něco, co byste vzkázala rodičům, kteří uvažují o „Motýl-
kové školce“ Komenského pro své nejmenší – vaše budoucí prv-
ňáčky? 

Jsme školka, která se snaží jít neustále dopředu, rozvíjí se 
a vyvíjí se, tak jak se vyvíjíme my všichni, dáváme prostor novým 
myšlenkám a  řešením, propojujeme a  stmelujeme celek. Máme 
krásnou zahradu, kterou plně využíváme, jak v dopoledních, tak 
v  odpoledních hodinách. Jsme rádi, že můžeme nabízet dětem 
kvalitní čerstvou stravu uvařenou přímo v naší kuchyni. Každá 
naše třída je vytvořena s citem pro potřeby dětí v daném věku. 
Bude mě velmi těšit, když se podíváte na naše nové video na 
stránkách www.ms-komenskeho.cz.

Text a foto: MŠ Komenského

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MŠ KOMENSKÉHO
                              BOŽENOU BORÝSKOVOU

http://www.ms-komenskeho.cz/
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Sotva sluníčko ukázalo své první hřejivé paprsky, oslavily děti 
z Křesťanské mateřské školy Den Země. Ve středu 21. 4. 2021 se 
vydaly na procházku kolem Moravy plnit úkoly skřítka Kleofáše.

Děti poslouchaly zvuky přírody, poznávaly planety, třídily od-
pad, skládaly puzzle Zeměkoule, zazpívaly si písničky o přírodě 
a další.

NAUČNÁ STEZKA SE SKŘÍTKEM KLEOFÁŠEM

Vážení a milí příznivci souboru Dolina, 

obracíme se na Vás s poptávkou po tibetových šátcích. Než 
aby se měly válet na dně skříně, tak se jich rádi ujmeme a ještě 
s nimi uděláme nějakou tu parádu na jevišti.

Případné nabídky můžete směřovat buď na členy našeho sou-
boru a nebo rovnou kontaktovat našeho krojaře Vojtěcha Juráska.

Poptávané tibetové šátky, které můžete vidět na obrázcích. 

Kontakt na krojaře:   e-mail: vojtajur@gmail.com 
             tel.: +420 732 111 080.
Na brzkou viděnou.

Vaše Dolina. 

Skřítek Kleofáš byl s dětmi velmi spokojen, a proto jim za je-
jich snahu schoval sladký poklad, o který se pak děti rozdělily.

Po odměně jsme se všichni společně pomodlili a poděkovali 
Pánu Bohu za všechno, co stvořil a co pro nás dělá.

Kolektiv KMŠ Staré Město    

mailto:vojtajur@gmail.com
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UKLÍZÍME STARÉ MĚSTO
V  rotační výuce jsme zahájili hodiny tělesné výchovy pro-

cházkou spojenou s úklidem okolí základní školy a St. Města. Ne-
jenže jsme se u sbírání odpadků řádně hýbali a shýbali, ale také 
jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí. Sběr ve 4. třídách 
a postupně se zapojí i páťáci.

Děkujeme všem zúčastněným dětem!

10. ROČNÍK SOUTĚŽE FINANČNÍ 
GRAMOTNOST

Také v  letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Fi-
nanční gramotnost, i když letos se změněnými pravidly. Ale pojď-
me od začátku. Nejprve proběhlo školní kolo, které museli žáci 
tentokrát řešit on-line ze svých domovů. Pro účast ve školním 
kole se jich rozhodlo 38. Na 1. místě se umístil Petr Jarotek z 8. 
D, 2. místo obsadil Michael Pfeifer z 8. B a na 3. místě Martin 
Pfeifer z 8. B.

Toto tříčlenné družstvo vytvořilo pro okresní kolo tým, který 
se umístil na 1. místě a  postoupil do krajského kola. Prakticky 
se o krajské kolo nejednalo, protože tady soutěžily týmy z krajů 
Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého 
a z kraje Vysočina, tedy jakési oblastní kolo.

Do tohoto oblastního kola zaslali žáci v předstihu prezenta-
ci na téma „Jak byste se chtěli učit o financích u vás ve škole?“. 
Ta byla hodnocena jako jedna z nejlepších. V pondělí 29. břez-
na se tento tříčlenný tým přihlásil na setkání Microsoft TEAMS 
a řešil otázky kontrolního testu. Kluci byli úspěšní. 
Z celkového počtu 13 škol v tomto oblastním kole se 
umístili na krásném 6. místě.

Chtěla bych poděkovat žákům za perfektní re-
prezentaci školy a popřát jim hodně úspěchů v této 
soutěži v příštím školním roce. Snad již za příznivěj-
ších podmínek.

MATEMATICI BODOVALI
Ve středu 31. března proběhlo netradiční okres-

ní kolo Matematické olympiády. Netradiční proto, 
že soutěžící byli buď doma, nebo v kmenových ško-
lách. V případě naší školy jsme konečně aspoň ně-
které žáky uviděli „skutečné“. V průběhu dvou ho-
din řešili tři matematické úlohy. A nasadili všechny 
síly. V kategorii Z7 Michal Giesl obsadil skvělé 2. – 3. 
místo, v kategorii Z8 Petr Jarotek, Lukáš Malý, Matěj 
Straka, Martin Trňák a Jakub Vávra se spolu s další-
mi soutěžícími rozdělili o 1.  až 11. místo v okrese. 
Bezchybně vyřešili dvě úlohy – třetí nezvládl v ce-
lém okrese žádný soutěžící. Matematická olympiáda 
patří mezi nejnáročnější soutěže, o to jsou výsledky 
našich soutěžících cennější. Všichni navštěvují třídu 
s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

Moc děkujeme za reprezentaci.
Text a foto: ZŠ Staré Město
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U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 12.04.2021 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 8)
8.3 právní analýzu aktuální situace společnosti 
Arca Investments, a. s. včetně analýzy insol-
venčních a trestněprávních aspektů.
8.4 vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 
2020 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 
01/2018, kterou se vydává požární řád města.

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

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
 předseda: Ing. Marek Pochylý 
 členové: Mgr. Vratislav Brokl
 Ing. Josef Vaculík
 Mgr. David Lukáš
 Ing. Robert Staufčík
 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

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

K bodu 3) závěrečný účet města za rok 2020.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdrželi se 2]

K bodu 4) roční účetní závěrku města Sta-
ré Město za rok 2020 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke 
schvalování účetní závěrky.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdrželi se 3]

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 2/2021 včet-
ně 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 

[Výsledek hlasování: pro 14 proti 2 zdržel se 1]

K bodu 6) 
6.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej 
pozemku p. č. 720/4 ostat. plocha o výměře 374 
m2 
části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře 
4.108 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je bu-
dova bez čísla popisného: zemědělská stavba,
 o celkové výměře 4.577 m2

 vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
REC Group s.r.o., Staré Město, Brněnská 1372, 
IČ 25548034, za cenu ve výši 800 Kč/m2 + pří-
slušná sazba DPH (3.661.600 Kč + DPH), za 
účelem rozšíření Kovozoo a vybudování mini-
farmy se živými zvířaty v návaznosti na projekt 
„Slepých ramen“.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdrželi se 2]

6.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup části pozemku p. č. 6080/13 
ostat. plocha/pohřebiště o výměře 25 m2 v lo-
kalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka po-
zemku společnosti REC Group s.r.o., Staré 
Město, Brněnská 1372, IČ 25548034, za cenu ve 
výši 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (20.000 
Kč + DPH), za účelem zabezpečení přístupu do 
lokality Habeš ve Starém Městě.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

6.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4502/64 
ostat. plocha o výměře 848 m2 v lokalitě ul. 
Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER CZ, 
s.r.o., se sídlem Vlčnov č. p. 556, IČ 60713224, 
za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
(1.017.600 Kč + DPH), za účelem umístění 
předváděcích vozidel a rozšíření parkoviště pro 
zákazníky.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdrželi se 2]

6.4 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6064/247 
ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře cca 
200 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti HARDMAN UH a.s., Uherské Hradiště, 
Dlouhá 688, IČ 26215951, za cenu ve výši 800 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH (cca 160.000 
Kč + DPH), za účelem vybudování parkoviště 
a sjezdu ze stávající komunikace k plánované 
výstavbě provozní budovy na pozemku p. č. 
6064/237.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

6.5 převod majetku a následné uzavření kup-
ní smlouvy na výkup pozemku p. č. 6011/1 
orná půda o výměře 60.868 m2, pozemku p. 
č. 6011/141 orná půda o výměře 16.752 m2, 
pozemku p. č. 6015/1 orná půda o výměře 
23.914 m2 a pozemku p. č. 6018/4 orná půda 
o výměře 48.902 m2, vše v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků Město Uherské Hradi-
ště, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 
19, IČ 00291471, za cenu dle znaleckého po-
sudku č. 2077/69/20 ze dne 23.10.2020 ve výši 
3.760.900 Kč (25 Kč/m2), za účelem komplex-
ních pozemkových úprav. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 1]

6.6 vrácení složené jistiny ve výši 30.000 Kč, 
která byla složena jako záloha kupní ceny 

v soutěži o stavební pozemek v lokalitě ulice 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu ***, na základě skuteč-
ností předložených odborem správy majetku, 
investic a ŽP. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7) Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu města Sta-
ré Město v I. kole dotačních programů v roce 
2021 a individuální dotace v roce 2021:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých 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, starost-
kou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu a Vladislavem Paroulkem, členem výkonné-
ho výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001 
110.000 Kč zastoupen Věrou Dobešovou, před-
sedkyní 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, před-
sedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč zastoupen Jose-
fem 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, v doucím střediska
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 20.000 
Kč zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předse-
dou TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 30.000 
Kč zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, pre-
zidentem 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 Měs-
to, IČ 09271031 10.000 Kč
zastoupen Mgr. Martinem Řimákem, předse-
dou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2021
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
70.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spol-
ku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní

U S N E S E N Í
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Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předse-
dou
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 spol-
ku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 
Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku
 
A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2021

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 
Kč zastoupen Františkem Zbraňkem, předse-
dou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hři-
bem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 10.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradi-
lem, předsedou organizace
SUMUS Plus z.s., IČ 01327534 5.000 Kč
zastoupen Ing. Mgr. Evou Krchovou, předsed-
kyní 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 Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní 
místní organizace
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991 
15.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředi-
telkou střediska
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 70.000 
Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou 
spolku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokato-
lické farnosti Staré Město 
– náklady na provoz, energie, splácení jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčí-
kovou, 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, ře-
ditelem (účel: provozní náklady Kontaktního 
centra v Uherském Hradišti)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské 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 dílna – provozní náklady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: finanční podpora projektu Kulturní dě-
dictví UNESCO Arménie,
Běloruska, Černé hory a Rakouska ve Starém 
Městě)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 20.000 Kč 
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředi-
telkou (účel: provozní náklady související s po-
skytováním sociálních služeb)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 
27660915 5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předse-
dou představenstva a ředitelem (účel: náklady 
spojené s provozem sociální služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková 
organizace, 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, ředite-
lem (účel: provozní náklady spojené s poskyto-
váním sociální služby)
PETRKLÍČ, o.p.s., IČ 26928060 5.000 Kč
zastoupena Bc. Kamilou Nekolovou, DiS., ře-
ditelkou
(účel: provozní náklady s poskytováním sociál-
ní služby)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, 5.000 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlo-
vou, ředitelkou
(účel: náklady spojené s vybavením terapeutic-
ké místnosti
pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 
2052)
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, 1.000 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlo-
vou, ředitelkou
(účel: úhrada nákladů na pořízení rehabilitač-
ních pomůcek 
pro uživatele DOZP Medlovice)
Sociální služby města Kroměříž, příspěvková 
organizace, 500 Kč
IČ 71193430, zastoupena Mgr. Dagmar Kluč-

kovou, DiS,
ředitelkou
(účel: provozní náklady při poskytování soc. 
služby – 
pobytová odlehčovací služba)
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

III. neschvaluje

K bodu 7) 

žádost o poskytnutí účelové individuální dota-
ce 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 důvo-
du, že pro občany Starého Města již hospicovou 
péči poskytují jiná zařízení v rámci správního 
obvodu – obcí s rozšířenou působností.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

IV. souhlasí
K bodu 3) s celoročním hospodařením města 
za rok 2020, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdrželi se 2]

V. zrušilo

K bodu 6)

6.6 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 a po-
zemku p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 (stavební 
pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše 
v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště, panu ***, 
za účelem výstavby rodinného domu, který byl 
schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města 
Staré Město dne 23.09.2020 pod bodem II./6.7.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

VI. zvolilo

K bodu 8)

8.1 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 příse-
dícího Okresního soudu v Uherském Hradišti 
pro funkční období let 2021 – 2025 paní ***, 
paní ***, paní *** a pana ***.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

VII. deleguje

K bodu 8)

8.2 v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění delegu-
je starostu pana Ing. Kamila Psotku na valnou 
hromadu společnosti Slovácké vodárny a kana-
lizace, a. s., Uherské Hradiště.
[Výsledek hlasování: pro  17  proti 0 zdržel se 0]

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

Ing. Marek Pochylý, v. r.
předseda návrhové komise



Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

14

U S N E S E N Í
z 53. schůze Rady města Staré Město, konané dne 19.04.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis z 52. schůze rady města.
 program 53. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytu č. 14 v DPS, Ve-
lehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu ur-
čitou od 01.05.2021 do 31.12.2021 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc od 01.05.2021 do 
30.06.2021 a od 01.07.2021 do 31.12.2021 ná-
jemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc (zvýšené nájem-
né o 20 % dle § 2249 NOZ).

1.3 zřízení služebnosti včetně udělení souhla-
su s navrhovaným stavebním záměrem a ná-
sledné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
mezi společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (vlastník), na právo umístění stav-
by 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. Hra-
diště, ve vlastnictví Města Staré Město, za úče-
lem umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče, 
dle přílohy. 

1.4 zřízení služebnosti včetně udělení souhla-
su s navrhovaným stavebním záměrem a ná-
sledné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
mezi společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Praha 9, IČ 04084063 a Městem Sta-
ré 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 Měs-
to u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Města Staré 
Město, za účelem umístění podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační sítě 
a rozvaděče, dle přílohy. 

1.5 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem 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 povin-
nosti 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, dle přílohy. 

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy na zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti 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, 
Tovární 823, IČ: 25594346 (investor), na prá-
vo 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 Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle 
přílohy. 

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy na zřízení 
věcného břemene pro oprávněného společnost 
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé 
Pole, Brno, IČ: 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného Město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. 
Město, býv. areál MINAS, Vlček, sm.NN“ str-
pět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelová skříň NN, Kabelové vede-
ní NN (délka 76 m), na pozemku p. č. 240/368 
v lokalitě areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.9 uzavření smlouvy o výkonu provozních 
činností a správy přístaviště Staré Město mezi 
městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884 (provozovatel) a spol-
kem Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 
2173, IČ 28554396 (správce), dle návrhu.

1.10 aktualizovanou studii proveditelnosti 
„Koupaliště Širůch“- varianta č. 1.

1.11 projektovou dokumentaci „Změna do-
pravního značení – jednosměrné pozemní ko-
munikace, Staré Město“.

1.12 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Parkoviště a chodník Zerzavice, Staré 
Město“ z důvodu změny termínu dokončení 
díla.

1.13 záměr na pronájem části pozemku p. 
č. 240/368 ostat. plocha o výměře 2.400 m2 
a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 138 m2, vše v lokalitě Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem veřejné odstavné plochy pro osobní 

automobily.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Učebny pracovních 
činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka 
nábytkového vybavení.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Vodní nádrž JAMA – odstranění sedimentů 
s dodavatelem Vodohospodářské stavby Ja-
vorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ: 26229455 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.4 zadávací podmínky k soutěži na tvorbu 
Corporate identity manuálu města Staré Město.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na projekční 
práce Vzdělávací a volnočasové centrum, Sta-
ré Město – projektová dokumentace s dodava-
telem MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Horní 
729/32, 639 00 Brno, IČ: 63470250 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

3.3 vydání volebního řádu Školské rady Zá-
kladní školy, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, IČ: 75022567 
na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

5.2 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu odpisového plánu na rok 
2021 (II. úprava) příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, IČ: 75022567, z důvodu zařazení nové-
ho dlouhodobého majetku – pořízení nového 
konvektomatu + příslušenství.

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, odpisový plán majetku na rok 
2021 příspěvkové organizaci Technické služby 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
IČ: 09487930.

6.1 zvýšení osobního příplatku řediteli pří-
spěvkové organizace Technické služby Staré 
Město panu Bc. Martinu Sýkorovi dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti ve prospěch Města Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 na 
právo umístění stavby „Vodní plocha v pol-
ní trati Olší, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště“ na části pozemku p. č. 4560/3 vod-
ní plocha, v rozsahu stanovém dle GP číslo 
3960-74/2021 ze dne 23.02.2021 v lokalitě Olší 

U S N E S E N Í
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ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s ma-
jetkem státu Povodí Moravy, s. p., Brno, Veveří, 
Dřevařská 932/11, IČ 70890013, dle přílohy. 

III. zrušila

1.2 pronájem části pozemku p. č. 6028/30 orná 
půda o výměře 5.498 m2 v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Ji-
nonice, Praha 5, IČ 60838744, který byl schvá-
len na 51. schůzi rady města dne 15.03.2021, 
z důvodu nevhodnosti pozemku pro zařízení 
staveniště stavby „D55,5506 Napajedla – Babi-
ce, 3. etapa a D 55, 5507 Babice – Staré Město“ 
jako mezideponie zeminy. 

IV. rozhodla

2.1 o zrušení výběrového řízení veřejné zakáz-
ky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město – Dílčí části č. 1: Nábytkové vy-
bavení – veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky neboť byl zjištěn nesoulad v zadávací 
dokumentaci.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Vodní nádrž JAMA – odstranění se-
dimentů - veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. Vybraný dodavatel Vodohos-
podářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem 
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 
26229455, s nabídkovou cenou 2 571 229,14 Kč 
bez DPH, 3 111 187,26 Kč vč. DPH.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Vzdělávací a volnočasové centrum, Sta-
ré Město – projektová dokumentace - veřejná 
zakázka zadávaná ve zjednodušeném podli-
mitním řízení. Vybraný dodavatel MENHIR 
projekt, s.r.o., se sídlem Horní 729/32, 639 00 
Brno, IČ: 63470250.

V. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů se zapojením Mateřské školy, 
Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace do 
projektu MPSV z OP PMP „Obědy do škol 
ve Zlínském kraji V“ a s uzavřením smlouvy 
o partnerství s finančním příspěvkem.

VI. vyhlašuje

3.2 termín pro podání návrhů nominací osob-
ností na udělení Ceny města Starého Města 
v roce 2021. Termín pro přijímání podání ná-
vrhů nominací osobností na udělení Ceny měs-
ta Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení 
Radou města Staré Město od 19.04.2021 do 
30.05.2021. Pravidla pro udělování Ceny měs-
ta Starého Města a formulář návrhu na udělení 
Ceny města Starého Města jsou na webových 
stránkách města Staré Město v kategorii Město 
- Cena města.

VII. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město 
– Dodávka nábytkového vybavení tyto dodava-
tele: KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizo-
vice, IČ: 15526691, DIČ: CZ15526691, MK-In-
teriery s.r.o., Pod Kolibou 624, 331 51 Kaznějov, 
IČ: 04326695, DIČ: CZ04326695, INTERSTA-
VOS s.r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 48909785, DIČ: CZ48909785, 
Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 
Otice, IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376, ESO 
R -MARKET spol. s r. o., Kostelní 461, 768 24 
Hulín, IČ: 49966626, DIČ: CZ49966626, MY 
DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 
7, IČ:29030684. 

VIII. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele Střední odborná škola 
a Gymnázium, IČ: 60371790, Velehradská 
1527, Staré Město o společné povolení na soci-
ální zázemí fotbalového hřiště v areálu školy na 
pozemcích parc.č. 1633, 2494/2, 2494/3 a 2494 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.2 žádost žadatele pana *** o dodatečné po-
volení stavby dle § 129 stavebního zákona na 
rybářskou boudu v lokalitě Koňov na pozem-
cích parc. č. 2575 a 6119/3 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 
4.3 žádost žadatelů pana *** a paní *** o spo-
lečné oznámení záměru dle § 96 stavební-
ho zákona na novostavbu rodinného domu 
na pozemcích parc.č. 1193/1, 2419/7, 2419/9, 
2420/23 a 4525/3 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště.
4.4 žádost žadatelů pana *** a paní *** o spo-
lečné oznámení záměru dle § 96 stavebního 
zákona na novostavbu rodinného domu na 
pozemcích parc.č. 7219, 120/3, 3205/1 a 3205/2 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.13 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 2.400 m2 
a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 138 m2, vše v lokalitě Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem veřejné odstavné plochy pro osobní 
automobily, na úředních deskách. 
 T: ihned

Ing. Kamil Psotka  Mgr. Martin Zábranský
starosta  místostarosta

U S N E S E N Í
z 54. schůze Rady města Staré Město, konané dne 05.05.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis z 53. schůze rady města.
 program 54. schůze rady města.

1.1 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 
a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha o výměře 
72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové výmě-
ře 691 m2), vše v lokalitě ulice Na Kopci ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, za účelem výstavby samostatně stojícího 
rodinného domu.
doplnění podmínek postupu prodeje stavební-
ho pozemku č. 16:
při výběrovém řízení budou vyhodnoceny tři 
nejvyšší nabídky 
v případě odstoupení vítěze výběrového řízení 
o stavební pozemek a neuzavření kupní smlou-
vy, může být uzavřena kupní smlouva s dru-
hým, popř. třetím v pořadí.

1.2 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře cca 2 
m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.3 záměr na převod majetku - prodej části 
pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha o výměře 
cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře 300 
m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 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, Na 
Vyhlídce, Mikel, kabel NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – 
kabelové vedení NN, (délka 7 m), na pozemku 

p. č. 240/355 a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.6 záměr na pronájem chráničky – sítě in-
frastruktury bez trubičkového systému o dél-
ce 244 m (pořizovací náklady 262.531 Kč vč. 
DPH) v lokalitě Na Kopci Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, s následujícími 
podmínkami:
uvedení navrhované výše nájmu za bm/rok 
(minimálně 10 Kč/bm/rok)
doba pronájmu: 30 let
účel nájmu: vybudování a provozování optické 
sítě
zafouknutí chráničky do celého objemu mik-
rotrubičkami, z toho jedna mikrotrubička bude 
vyhrazena bezplatně pro Město Staré Město

2.3 uzavření kupní smlouvy na dodávky Zá-
kladní škola č. p. 1720, Staré Město - Vybave-
ní šaten šatními skříňkami s dodavatelem MY 
DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 

U S N E S E N Í



00 Praha 7, IČ 29030684 v souladu s návrhem 
kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Učebny pracovních 
činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka 
elektroniky.

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Učebny pracovních 
činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka 
interaktivní tabule.

5.2 v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 
Zlínského kraje č. D/1093/2021/KUL na výdaje 
spojené s realizací projektu: Zahrada Moravy 
2021 – postupová soutěž „O nejlepšího taneč-
níka slováckého verbuňku“ v celkové maximál-
ní výši 26.600 Kč, současně však maximálně 
28,30 % celkových způsobilých výdajů vynalo-
žených na realizaci projektu.

II. projednala

1.7 odvolání pana Evžena Rajzla, Zažij Slovác-
ko, Staré Město, Rastislavova 948, IČ 04719131, 
proti rozhodnutí usnesení z 52. schůze Rady 
města Staré Město, konané dne 29.03.2021.

III. trvá

1.7 na svém rozhodnutí udělení souhlasu spol-
ku Lodě-hausbóty z.s., Staré Město, Zerzavice 
2173, IČ 28554396, s podnájmem části po-
zemku p. č. 4500/11 orná půda, k užívání panu 
Michalu Hampalovi, U Jezu 1413, Staré Město, 
IČ 88832210, na dobu určitou od 01.04.2021 
do 31.12.2036, za účelem půjčování plavidel.

IV. rozhodla

2.1 o vyloučení účastníků výběrového říze-
ní AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 04308697 a KDZ, spol. s r.o., se sídlem Ra-
zov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691 z dal-
ší účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré 
Město – Dodávka elektroniky - veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky z důvodů, že obě 
nabídky nesplnily zadávací podmínky z hle-
diska požadavků na specifikaci dodávaných 
výrobků – předmětu plnění veřejné zakázky, 
což je v rozporu se zadávacími podmínkami 
výběrového řízení.

2.2 o zrušení výběrového řízení veřejné zakáz-
ky Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město – Dodávka elektroniky - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky z důvo-
du, že pro hodnocení nabídek není k dispozici 
již žádná nabídka a není možné po zadavateli 
požadovat, aby pokračoval ve stávajícím výbě-
rovém řízení. 

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Základní škola č. p. 1720, Staré Město 
- Vybavení šaten šatními skříňkami - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybra-
ný dodavatel MY DVA group a.s., se sídlem 
Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ 29030684, 
s nabídkovou cenou 856 417,55 Kč bez DPH, 
1.036.265,24 Kč vč. DPH.
V. určila

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky akce Učebny 
pracovních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Měs-
to – Dodávka elektroniky tyto dodavatele: 
AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Mo-
ravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697, 
IČ: CZ04308697, AV MEDIA SYSTEMS, a.s., 
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, 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 Partner, spol. s r. o., Val-
chařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 26843935, DIČ: CZ26843935, 
František Vrána, Za Dědinou 351, Sady, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 13082949, 
DIČ: CZ6005050865, NETLANCERS s.r.o., 
Revoluční 1836/18, 412 01 Litoměřice, IČ: 
28926269, DIČ: CZ28926269.

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky akce Učebny pra-
covních činností ZŠ č. p. 1720, Staré Město – 
Dodávka interaktivní tabule tyto dodavatele: 
AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Mo-
ravská 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, 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, Ing. Jindřich Bím, CSc., Roz-
toky u Jilemnice č. 235, 512 31 Roztoky u Ji-
lemnice, IČ: 11022990, DIČ: CZ460917030, 
Consulta Bürotechnik s.r.o., Cukrovarská 
519/20, 68201 Vyškov, IČ: 25327101, DIČ: 
CZ25327101, NETLANCERS s.r.o., Revoluč-
ní 1836/18, 412 01 Litoměřice, IČ: 28926269, 
DIČ: CZ28926269.

VI. uděluje

6.2 záštitu města Staré Město nad akcí SOŠaG 
Staré Město „Stavíme budoucnost, aneb inspi-
rujeme se v přírodě“.

VII. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele pana *** o společný souhlas 
dle § 96a staveního zákona na stavební úpra-
vy a přístavbu rodinného domu č. p. 640, ul. 
Huštěnovská na pozemcích parc. č. 692, 3347/2 
a 3173/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

4.2 žádost žadatelů pana *** a paní *** o spo-
lečný souhlas dle § 96a stavebního zákona na 
přístavbu a stavební úpravy rodinného domu 
č. p. 1362,ul. Velehradská na pozemcích parc. 
č. 1282, 3129/22 a 4529/2 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

4.3 žádost žadatele ChemProgres s.r.o. IČ: 
09372458, Nádražní 575, Staré Město o společ-
né územní a stavební řízení dle § 94j stavební-
ho zákona na stavební úpravy haly č. ev. 306, 
ul. Nádražní na pozemcích par. č. 3405 a 497/3 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město 

k 31.03.2021.

6.1 žádost pana Evžena Rajzla, Zažij Slovácko, 
Staré Město, Rastislavova 948, IČ 04719131o 
pronájem části pozemku p.č. 4500/11 za úče-
lem umístění kontejneru sloužící pro předávání 
lodí z půjčovny Zažij Slovácko.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o vý-
měře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plo-
cha o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 
o celkové výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, za účelem výstavby sa-
mostatně stojícího rodinného domu, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha 
o výměře cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku - prodej 
části pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha o výmě-
ře cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o vý-
měře 300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, 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, Na 
Vyhlídce, Mikel, kabel NN“ strpět umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy – 
kabelové vedení NN, (délka 7 m), na pozemku 
p. č. 240/355 a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem chráničky – 
sítě infrastruktury bez trubičkového systému 
o délce cca 250 m v lokalitě Na Kopci Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, s ná-
sledujícími podmínkami:
uvedení navrhované výše nájmu za bm/rok 
(minimálně 10 Kč/bm/rok)
doba pronájmu: 30 let, účel nájmu: vybudování 
a provozování optické sítě zafouknutí chránič-
ky do celého objemu mikrotrubičkami, z toho 
jedna mikrotrubička bude vyhrazena bezplatně 
pro Město Staré Město na úředních deskách. 
T: ihned

6.1 prověřit možnosti podnájmu části pozem-
ku p.č. 4500/11 za účelem umístění kontejneru 
sloužící pro předávání lodí z půjčovny Zažij 
Slovácko.
 T: příští RM

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

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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NÁBOR DĚTÍ DO PŘÍPRAVEK

PO CELÝ ROK
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R. ABRHÁM          604 300 872
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ NAŠEHO 
JÁHNA MICHALA STAUFČÍKA

26. června 2021 přijme v  katedrále sv. Václava v  Olomouci 
kněžské svěcení jáhen Michal Staufčík.

10. července 2021 bude v 15:00 již jako novokněz sloužit prv-
ní mši sv. ve svém rodném městě – ve Starém Městě na nám. Vel-
ké Moravy. 

KNĚŽSTVÍ – SVÁTOST, KTERÁ 
SLOUŽÍ CÍRKEVNÍ OBCI

Svátost kněžství, stejně jako svátost manželství, udělují zvlášt-
ní poslání v církvi a slouží k budování Božího lidu. Proto nejsou 
tyto svátosti udělovány v prvé řadě pro osobní dobro, ale pro spá-
su druhých. 

Prostřednictvím této svátosti pokračuje Kristus v církvi v po-
slání svěřené apoštolům. Hned na začátku své služby si zvolil Kris-
tus některé muže, aby byli s ním a aby měli účast na jeho poslání. 
Dal jim svou moc a vyzval je, aby hlásali Boží království a uzdra-
vovali nemocné. Ustanovil je „služebníky Božími.“ V předvečer 
své smrti jim svěřuje službu, aby neustále účinně zpřítomňovali 
jeho výkupnou oběť. Po svém zmrtvýchvstání jim uděluje Ducha 
svatého pro odpouštění hříchů. Při svém nanebevstoupení jim 
svěřuje poslání křtít a zvěstovat evangelium.

Kněžské svěcení bylo vždy něco víc než pouhé jmenování 
nebo vyslání pro určitou službu. Bylo chápáno jako posvěcení 
pocházející od Krista.

Řekneme-li, že kněz jedná v  osobě Krista, chceme naznačit 
úzký vztah, jaký spojuje kněze s Kristem a Krista s jeho knězem. 
Znamená to, že sám Kristus jedná a zpřítomňuje se v osobě kněze. 

Kněžské svěcení uschopnilo služebníka, aby jednal se stejnou 
mocí jako Kristus, aby jej zpřítomňoval jako hlavu jeho těla círk-
ve, pastýře Božího stáda, učitele pravdy.  

Kněží zastávají službu kázání a zvěstují všem Boží slovo. Jed-
nají v osobě Krista, když zpřítomňují a aplikují jedinou Kristo-

vu oběť; kajícníkům udělují svátost smíření a nemocným svátost 
pomazání, a přednášejí Bohu Otci potřeby a modlitby věřících. 
Podle svého podílu autority zastávají úřad Krista, pastýře a hlavy, 
když shromažďují Boží rodinu. Neúnavně kážou a vyučují.
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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

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvíli 
postát a vzpomínat.
Dne 27. června 2021 uplyne 5 let od úmrtí paní 
Marie Bečicové. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Bečicova, Umlaufová a Dubovská.
Scházíš nám, ale v srdci zůstáváš.

Dne 10. června 2021 uplyne 100 let od narození 
naší milé babičky, paní Františky Varmužové.
S láskou na ni vzpomíná rodina.

,Dovolte poděkovat touto cestou všem, kteří se dne 7. 5. 2021 
přišli rozloučit s manželem a tatínkem panem Jiřím Horsákem. 
Děkuje manželka Miroslava s rodinou

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 14. června 2021. 

Další noviny vyjdou 25. června 2021.
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