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Dlouhých dvacet let čekalo Staré 
Město na okamžik, který se konal v so-
botu 10. července 2021 na náměstí Vel-
ké Moravy u  kostela Svatého Ducha. 
Svoji první čili primiční mši zde sloužil 
novokněz, který právě ze Starého Měs-
ta pochází a  celý život zde vyrůstal.  
P. Michal Staufčík přilákal na náměstí 
skoro 2 tisíce návštěvníků, kteří se jeho 
první mše zúčastnili. 

Slavnostní procesí, v  němž nechy-
běly desítky věřících i  kněží, dopro-
vodilo sedmadvacetiletého novokněze 
od jeho rodného domu až na náměstí 
Velké Moravy, kde se mše pod širým 
nebem konala.

Mezi návštěvníky nechyběli ani 
senátor Josef Bazala, starosta Starého 
Města pan Kamil Psotka nebo mís-
tostarosta Uherského Hradiště Čest-
mír Bouda. 

 „Všechny vás srdečně vítám ve Starém Městě, velkomorav-
ském Veligradu. Jsem rád, že jste se nechali shromáždit Hospodi-
nem ke slavení této eucharistie, která je mou primiční mší svatou. 
Tuto největší oběť mše svaté přináším jako opravdu velké díky 
Pánu za všechno, čím mě obdaroval a za všechny, které mně do 
života a na cestu povolání poslal,“ zahájil svoji první mši Michal 
Staufčík.

Michal Staufčík vyrůstal ve Starém Městě, kde také navštěvo-
val základní školu a později rovněž gymnázium. Kněžský semi-

nář navštěvoval v Olomouci s tím, že poslední tři roky studoval 
v Římě. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner rozhodl, že mladý 
kněz bude působit jako kaplan ve Valašských Kloboukách. Do 
jeho dalšího působení mu přejeme, ať se mu nadále daří a vede 
co nejlépe.

„Podle množství účastníků primice to byla asi zatím největší 
akce, která na náměstí byla. Příchozí z širokého okolí byli účastni 
nejen primiční mše, ale mnozí navštívili i památník Velké Mora-
vy nebo vyhlídkovou věž,“ řekl starosta Psotka. 

Text: Aleš Korvas, Foto: František Ingr

PRIMIČNÍ MŠE ZAPLNILA NÁMĚSTÍ VE STARÉM MĚSTĚ
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Silniční doprava v našem souměstí je jedním z velkých pro-
blémů našeho regionu. Když jedete v odpoledních hodinách přes 
Kunovice, musíte počítat se zpožděním. Věci se ale dávají do po-
hybu. Společně s panem starostou Ing. Kamilem Psotkou i panem 
místostarostou Mgr. Martinem Zábranským jsme byli v pondělí 
12. července přítomni zahájení rekonstrukce a  částečného roz-

šíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice. Cílem stavby je 
zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. V současné 
době na tomto úseku doprava dlouhodobě vázne a ročně se zde 
stane více než dvacet dopravních nehod. 

První dopravní omezení začne platit od 19. července, kdy bě-
hem uzavírky pracovního úseku na silnici I/55 budou řidiči vyu-
žívat objízdnou trasu přes obec Míkovice a silnici I/50. Na 1200 
metrů dlouhém úseku se budou přidávat řadící pruhy, dojde 
i k přesunu přechodů. První část prací skončí na konci listopadu 
tohoto roku, celá stavba bude dokončena v první polovině příš-
tího roku. 

Vím, že je tato situace pro následující měsíce velkou kompli-
kací pro mnohé z Vás, kteří míříte za prací do Kunovic, do zdej-
ší průmyslové zóny, do Ostrožské Nové Vsi, Hluku nebo i dále, 
a tak bych Vás rád požádal především o trpělivost. Rekonstrukce 
úseku v Kunovicích je prvním krokem ke zlepšení dopravy. Ještě 
nás v příštím roce čeká kompletní rekonstrukce silničního mostu 
přes Moravu u Rybáren. 

Co je ovšem podstatné, už v roce 2023 bychom mohli začít 
využívat dálnici D55 v úseku mezi Babicemi a Starým Městem, 
o rok později by už velké množství aut mělo pokračovat po D55 
až do Moravského Písku. 

Prosím tedy o Vaši trpělivost a pochopení.
Děkuji.

Text a foto: Josef Bazala
senátor 

ZLEPŠENÍ DOPRAVY V REGIONU SE DOUFÁM BLÍŽÍ
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Vedení Starého Města již několik let připravuje stavbu nové 
budovy volnočasového centra, která by měla vzniknout v  pro-
storu zahrady prvního stupně základní školy. V  místech, kde 
v současnosti stojí nevzhledný „likusák“, by měla vyrůst víceúče-
lová budova, která nabídne útočiště nejen Středisku volného času 
Klubko, školní družině, ale i zbrusu nové prostory pro knihovnu.

S plánem na výstavbu nových prostor přišlo vedení radnice 
již před čtyřmi lety, kdy čelilo požadavkům zmíněných organiza-
cí, které by měly nové prostory využívat. Jejich prostory se totiž 
zejména kvůli zvyšujícímu se zájmu z řad veřejnosti začaly stávat 
čím dál stísněnějšími. „Pro SVČ Klubko jsou nové prostory důle-
žité z několika důvodů. Nejpodstatnější je, že se prostory pro naši 
činnost řeší již 30 let, od doby osamostatnění Starého Města, kdy 

bylo potřeba uvolnit prostory na radnici, kde tehdejší Dům dětí 
a mládeže sídlil. Stávající prostory nikdy nevyhovovaly kapacitně 
a v současné době ani standardům pro volnočasové aktivity. Nová 
prostorná budova hned vedle školy bez nutnosti přecházení frek-
ventovanou cestu, s napojením na družinu a knihovnu, se který-
mi můžeme prohloubit spolupráci a připravovat společné akce, je 
ideálním řešením,“ řekla ředitelka Střediska volného času klubko 
Monika Havlásková.

Podobně se k  plánu výstavby nového centra vyjádřila také 
vedoucí staroměstské knihovny. „Z  našeho pohledu bude nová 

knihovna na skvělém místě hlavně pro děti i  mládež, protože 
v budově má být kromě knihovny také Klubko a družina. V nové 
budově bude daleko více prostoru na knihy, depozitář, který mo-
mentálně bohužel nemáme, nebo přednáškový sál, který je potře-
ba na besedy, akce a výstavy. Hlavně to ale budou prostory, které 
nebudou zastaralé a budou blíže v centru i  starším lidem, kteří 
budou moci lépe využívat naše služby,“ uvedla vedoucí knihovny 
Iva Bříštělová.

Skutečnost, že je nová budova volnočasového centra již nut-
ná, vysvětluje také starosta Starého města Kamil Psotka. „Školské 
vzdělávání se ve Starém Městě těší velkému zájmu, protože na-
bízíme nejen kvalitní vzdělání, ale i velké množství mimoškol-
ních aktivit. Po vyučování a obědě děti navštěvují různé kroužky, 
mohou přejít na sousední ZUŠku na vyučování hudebním ná-
strojům a dalším uměleckým oborům. Proto navržený koncept 
má velký smysl, dokonce i z hlediska bezpečnosti, protože např. 
knihovna je na opačné straně hlavní silnice než škola. Snad bych 
chtěl říct, že navržená koncepce se rodila postupně, kdy jsme sbí-
rali ohlasy od občanů skrze prezentaci na webových stránkách 
a Staroměstských novinách. Také komise pro územní plánování 
a územní rozvoj se podrobně zabývala konceptem nové budovy 
a její připomínky byly zapracovány. Nyní probíhá proces získává-
ní územního rozhodnutí a  dojasňujeme si některé podrobnosti 
s  občany ze sousedních nemovitostí budoucího volnočasového 
centra, aby budova co nejméně narušila pohodu bydlení,“ řekl 
starosta Kamil Psotka. 

Text: Aleš Korvas

NOVÉ VOLNOČASOVÉ CENTRUM 
VZNIKNE VE STARÉM MĚSTĚ 
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Kompletní rekonstrukce ulice Tyršova se dočkají do konce 
září všichni, kdo po této ulici vedoucí od sokolovny k železnič-
ní trati jezdívají. Její neutěšený technický stav rozhodl o nutnosti 
kompletní rekonstrukce. Ta obsahuje nejen výměnu povrchu vo-
zovky, ale na části ulice i celé skladby pod ní. Kromě toho dojde 
také na rozšíření a  vybudování nových chodníků širokých 1,5 

metru.
Součástí rekonstrukce ulice bude také výměna veřejného 

osvětlení v celé délce 450 metrů. V místech stávajících sloupů bu-
dou vztyčeny nové, vybavené LED svítilnami.

Celá investiční akce bude stát více než 7,5 milionu korun.
Text a foto: Aleš Korvas

PRÁCE NA REKONSTRUKCI ULICE TYRŠOVA 
POKRAČUJÍ PODLE HARMONOGRAMU
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První vysvědčení na konci školního roku si převzaly od svých 
třídních učitelek děti ze Základní školy ve Starém Městě ve středu 
30. června 2021. I přes problémy s pandemií, distanční výukou 
a omezeními, se poprali s celým rokem statečně nejen děti, uči-
telé, pro které byla příprava a  samotná výuka rovněž nemalou 
výzvou, ale také rodiče a prarodiče, kteří častokrát museli dětem 
během online výuky pomáhat. Pro všechny byl uplynulý školní 

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů v roce 2021 z prostředků města Staré Město pro právnické osoby 
neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit.

Konkrétní znění programů, formulář žádosti, příloha č.1 k žádosti, vzor veřejnoprávní smlouvy jsou k dispozici na webových 
stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotace a to od 29. 6. 2021. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh 
je stanovena od 01. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Zastupitelstvo Starého Města na svém červnovém zasedání jednomyslně schválilo finanční dar 600 000 korun pro obce zasa-
žené červnovým ničivým tornádem. Zastupitelé tak odsouhlasili, že obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hrušky obdrží 
od Starého Města finanční dar ve výši 150 000 Kč pro každou z obcí. Prostředky by měly být použity ke zmírnění a náhradám škod 
na majetku obce včetně jejich obyvatel způsobených živelnou pohromou.

Text: Aleš Korvas

rok výzvou a o to víc potěšující je fakt, že se celá výuka zvládla.
Před odchodem domů ještě obdržely třídní učitelky od dětí 

dárky a  květiny, všichni si navzájem popřáli krásné a  klidné 
prázdniny a  poté již s  vysvědčením mohli zahájit čas prázdnin 
plných táborů a jiných radostí.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVŇÁČCI SI PŘEVZALI SVÁ PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

2. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2021 

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO 
FINANČNÍ DAR OBCÍM ZASAŽENÝM TORNÁDEM



PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
P. MICHALA STAUFČÍKA

V sobotu 10. července 2021 slavil novokněz P. Michal Stauf-
čík svou primiční (první) mši svatou v rodném Starém Městě. 
Tato slavnost vždy znamená pro místo, odkud primiciant pochá-
zí, velkou událost. Nejinak tomu bylo i tentokrát, po 20 letech  
od poslední primice P. Bartoloměje Pavla Černého, který působí 
jako františkán. Průvod s rodinnými příslušníky, kněžími a krojo-
vanými doprovázel primicianta od rodného domu až na zaplněné 
náměstí Velké Moravy, kde sloužil mši svatou. Celé slavnosti se 
zúčastnila TV Noe a přenášela ji do archivu, kde se dá záznam 
zhlédnout online. Nyní bude P. Michal Staufčík působit ve Va-
lašských Kloboukách jako kaplan. Přejeme mu, ať dny svěcení  
a primice tvoří základ, na kterém bude budovat dílo církve. 

Foto. František Ingr. Člověk a víra

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Milý Michale, otče Michale
Tak, jak kdysi – i dnes  Kristus k službě apoštolské volá,
I Tvým ANO  v život Tvůj – se uskutečňuje milost nová.
S Ním má srdce Tvé přebývat i obětí se stávat
V tom, co On zvolí, budeš Ho následovat.
 
Za celou farní rodinu děkujeme Bohu
že Ti dal účast na služebném kněžství
a díky i Tobě, žes tento dar přijal a naplno se mu otevřel.
Bůh vyslyšel i modlitby za nová duchovní povolání,
Přijal oběti i trpělivé nesení kříže. Chvála a díky!
 
Pane Ježíši, Veleknězi nejvyšší a věčný,
ať kněz Michal se v Tvém Srdci cítí bezpečný.
Bez poskvrny kéž jsou jeho ruce posvěcené,
Dotýkajíce se Tvého nejsvětějšího Těla denně.
Srdce, svatým kněžstvím pečetěné
Uchovej v čistotě celé a nerozdělené.
Mocí Tvou ať nástrojem je naší proměny

Jako „in persona Christi“ chléb v tělo a víno v krev mění.
Uprostřed slov světa, mnohdy slov zbytečných
Ať v síle Ducha  je pln slov nadějných.
Když všechny lidské toky vysychají
Kéž přivádí k pramenům, jež život Boží dají.
Cestu a práci jeho požehnej k užitku všech
Ať se jednou setkáme ve věčných radostech.

 
Milý otče Michale,
Přijmi, prosím, co s láskou, v modlitbě a oběti, přinášíme.
Ať Ti to vždy připomene duchovní rodinu  
uprostřed níž jsi tělesně i duchovně vyzrával.
Prosíme,  nos nás ve svém rdci a pamatuj u oltáře Božího. 

Společenství Tvé milované farnosti
Staré Město u Uherského Hradiště
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Významného životního jubilea sta let se dožila občanka Sta-
rého Města paní Marie Hnulíková. K tomuto životnímu milníku 
jí přišli poblahopřát také starosta Starého Města Kamil Psotka 
a místostarosta Martin Zábranský, kteří jí kromě dárkového koše 
přinesli také pamětní list. 

Rozená Staroměšťanka se ve svých čtyřiceti letech provdala 
do Prahy, kde až do svých 92 let žila. Ještě ve třiadevadesáti letech 
si sama jezdila do obchodu nakupovat. Na stáří se ale vrátila zpět 
do Starého Města k rodině, která o ni až dosud pečuje. Paní Hnu-
líkové přejeme i nadále co nejvíce zdraví a životního optimismu.

Text a foto: Aleš Korvas

Novou a účinnou zbraň získali pracovníci samospráv v boji 
s vraky vozidel blokující provoz nebo parkovací místa v ulicích 
Starého Města. Od okamžiku účinnosti novelizace zákona o sil-
ničním provozu mohou pracovníci městského úřadu vyžít v urči-
tých situacích možnosti nuceného odtahu vozidel. Od 1. 1. 2021 
probíhá na území města Staré Město pod taktovkou odboru Sprá-
vy majetku a  Městské policie monitoring nepojízdných vozidel 
bez STK a autovraků tvořících překážku na komunikaci nebo blo-
kující parkovací místa. 

Nucený odtah vozidla nastává okamžikem po uplynutí výzvy 
doručené vlastníkovi vozidla k jeho odstranění, a to v případech, 
kdy vozidlo tvoří dlouhodobě překážku v  provozu na pozemní 
komunikaci, je odstaveno na silnici nebo stojí neoprávněně na 
vyhrazeném parkovišti. 

Nucený odtah spočívá v  jeho naložení na odtahové vozidlo, 
složení takového vozidla na určeném parkovišti, předání vozidla 
obsluze parkoviště. Přejímka předmětu odtahu včetně kontroly 
jeho stavu při převzetí je sepsána v předávacím protokolu. Au-

tovraky s nedohledatelným vlastníkem jsou odvezeny přímo do 
areálu firmy Kovosteel a zde ekologicky zlikvidovány.

„Odstaveným autovrakům a  nepojízdným autům bez STK 
dlouhodobě blokujícím parkovací místa ve Starém Městě zvo-
ní hrana. Zahájili jsme jejich odstraňování z ulic našeho města. 
Město začíná aktivně využívat legislativy, která nám to umožňuje. 
Jsem přesvědčený, že uvolněná parkovací místa ocení všichni ob-
čané města,“ řekl Martin Zábranský, místostarosta Starého Města.

Cena za nucený odtah vozidla je stanovena na 1 500 Kč bez 
DPH za každý odtah, cena za služby parkoviště určeného ke stře-
žení nuceně odtažených vozidel 1 000 Kč bez DPH za každý za-
počatý měsíc a vozidlo. Pokud se vlastník vozidla nepřihlásí do 
3 měsíců od složení vozidla na smluvním parkovišti a  vozidlo 
si nepřevezme, postupuje vozidlo do dražby a  náklady spojené 
s jeho nuceným odtahem jsou následně vymáhány po vlastníkovi 
vozidla.

Text a foto: Aleš Korvas

OBČANKA STARÉHO MĚSTA OSLAVILA STO LET

VRAKY VOZIDEL MIZÍ Z ULIC STARÉHO MĚSTA
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U S N E S E N Í
z 56. schůze Rady města Staré Město, konané dne 14.06.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

zápis z 55. schůze rady města.
program 56. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 
6073/112 ostat. plocha o výměře cca 300 
m2 v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
paní *** a panu ***, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem venkov-
ních aktivit (zatravnění, instalace jedno-
duchých herních prvků).
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty.

1.2 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 107/16 zahrada o výměře 22 
m2 v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.12 záměr na zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě pro oprávněného Správa železnic, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 
1 – Nové Město, IČ: 70994234, spočíva-
jící v povinnosti povinného Město Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ: 00567884, 
v rámci stavby „Přeložka sdělovacího ka-
belu ČD - Telematika“, strpět zřízení, pro-
vozování a udržování, případně i úpravy 
za účelem modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti, vedení dopravně technické 
infrastruktury a dále strpět právo vstupu 
a vjezdu na dotčený pozemek za účelem 
prohlídky, údržby, oprav, rekonstrukcí 
a správy vedení dopravně technické infra-
struktury, na pozemku p. č. 5175/2 v loka-
litě ulice Nádražní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.15 projektovou dokumentaci pro prová-
dění stavby „Hřbitov Staré Město – oprava 
chodníků mezi hrobovými místy, Etapa 2“.

1.16 projektovou dokumentaci „EVENT 
centrum - sanace vlhkosti ve vstupním ob-
jektu a v Jezuitském sklepě “ ve variantách 
1b a 2b.

1.17 projektovou dokumentaci „Výstavba 
infrastruktury pro RD Velehradská - de-
molice objektů mechanizačního střediska 
a objektů zemědělských staveb“.

1.21 záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6073/54 orná půda o výměře 350 
m2, pozemku p. č. 6073/72 vodní plocha 
o výměře 78 m2 a pozemku p. č. 6073/86 
ostat. plocha o výměře 7 m2, vše v lokalitě 
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci Park 
Na Rybníčku.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby Koncepce ko-
munikace Městského úřadu Staré Město 
s veřejností. 
 
2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby na akci Vytvo-
ření nových webových stránek města Staré 
Město.

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město - Elektronická úřední deska.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město – mapový portál.

2.8 uzavření kupní smlouvy na dodávky 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město – Dodávka elektroniky s do-
davatelem Z + M Partner, spol. s r. o., se 
sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Os-
trava, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935 v sou-
ladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací 
dokumentace.

2.9 uzavření kupní smlouvy na dodávky 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město – Dodávka interaktivní tabule 
s dodavatelem KDZ, spol. s r.o., se sídlem 
Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ: 15526691 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze za-
dávací dokumentace.

2.10 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce Parkoviště Alšova – U Sklépka, Sta-
ré Město s dodavatelem SVS-CORRECT, 
spol. s r.o., se sídlem Bílovice 513, 687 12 
Bílovice, IČ: 25513141 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.11 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce EVENT 
centrum - sanace vlhkosti ve vstupním ob-
jektu a v Jezuitském sklepě.

3.5 termíny svatebních obřadů v II. polo-
letí roku 2021: 
• 19. června
• 31. července
• 21. srpna
• 25. září
• 16. října
• 27. listopadu
• 11. prosince

5.8 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, změnu od-
pisového plánu majetku (I. úprava) na rok 
2021 příspěvkové organizaci Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ: 09487930, z důvodu zařa-
zení nového dlouhodobého majetku.
6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitř-
ní směrnicí č. S 06/2020, odměny ředite-
lům příspěvkových organizací města dle 
zápisu.

6.2 změnu provozní doby Městské knihov-
ny Staré Město během letních prázdnin.

Provozní doba červenec, srpen

PONDĚLÍ 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 8 
hodin
ÚTERÝ ZAVŘENO 12:00 – 17:00 5 hodin
STŘEDA ZAVŘENO 12:00 – 17:00 5 ho-
din
ČTVRTEK 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 9 
hodin
PÁTEK ZAVŘENO ZAVŘENO 0 hodin
Pro veřejnost je knihovna otevřená celkem 
27 hodin.
V době letních prázdnin bude v Městské 
knihovně provoz pro veřejnost zachován 
v úterý, středu, čtvrtek. V pondělí bude 
provoz o 1 hodinu zkrácený a v pátek 
bude pro veřejnost uzavřeno.
Pracovní doba obou knihovnic bude za-
chována v rozsahu 40 hodin týdně.

6.5 uzavření smlouvy na služby Komplex-
ní grafická příprava a tisk publikace Staré 
Město 1321–2021 s dodavatelem STUDIO 
5, v.o.s., se sídlem Sokolovská 418, Mařati-
ce, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 634 93 365.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku a následné 
uzavření kupní smlouvy na prodej části 
pozemku p. č. 6064/220 orná půda o vý-

U S N E S E N Í
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měře cca 600 m2 v lokalitě ul. Východní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 
25, 686 01 Uh. Hradiště, IČO: 46972501, 
za cenu 1.200 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem narovnání hranice po-
zemku.

1.4 schválit převod majetku a následné 
uzavření kupní smlouvy na prodej po-
zemku 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, paní ***, za cenu dle 
znaleckého posudku č. 07574/2021, vypra-
covaného společností VEGA UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ a.s., Hradební 1250, Uherské 
Hradiště, dne 05.03.2021, ve výši 169.000 
Kč. 

1.5 schválit bezúplatný převod majetku 
a následné uzavření darovací smlouvy – 
darování pozemku p. č. 259/80 ostat. plo-
cha o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Finská 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků pozem-
ku paní ***, paní ***, paní ***, paní ***, 
paní *** a pana ***, do vlastnictví Měs-
ta Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré 
Město, za účelem realizace investiční akce 
„Revitalizace ulice Nová čtvrť, část Finská, 
Staré Město“.

1.6 schválit převod majetku a následné 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k pozemkům 
• p. č. 6053/80 orná půda o výměře 157 m2 
• p. č. 6053/339 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 360 m2 
• p. č. 6053/340 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 31 m2 
• p. č. 6053/341 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 320 m2 
• p. č. 6053/342 orná půda o výměře 60 m2 
• p. č. 6053/343 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 45 m2 
• p. č. 6053/344 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 80 m2 
• p. č. 6053/345 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 79 m2 
• p. č. 6053/346 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 66 m2 
• p. č. 6053/347 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 13 m2 
• p. č. 6053/348 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 43 m2 
• p. č. 6053/349 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 26 m2 
 celkem 1.280 m2 

 a stavbám veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (komunikace pro motorová 
vozidla i pro pěší, osvětlení, veřejná zeleň 

apod.) na shora uvedených pozemcích 
se nacházející, z vlastnictví společnosti 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 
2004, Staré Město, IČ: 29188253, do majet-
ku Města Staré Město, nám. Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ: 00567884.

1.7 schválit záměr na převod majetku – 
výkup pozemku p. č. 2494/5 zahrada o vý-
měře 789 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od vlastníka pozemku Česká repub-
lika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žiž-
kov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774, 
za účelem příjezdu do lokality budoucích 
rodinných domů z ulice Velehradská ve 
Starém Městě.

1.8 schválit zřízení služebnosti a násled-
né uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného Město Staré Město, se 
sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 00567884, spočívající v povin-
nosti povinného REC Group s.r.o., Brněn-
ská 1372, Staré Město, IČ: 25548034, strpět 
umístění a provozování stavby „Cyklistic-
ká stezka na ulici Kostelanské ve Starém 
Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 
„Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. č. 
610/27 ostat. plocha a části pozemku p. č. 
610/49 ostat. plocha o celkové výměře 3,45 
m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy.

1.9 schválit zřízení služebnosti a následné 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
oprávněného Město Staré Město, se sídlem 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, spočívající v povinnosti po-
vinného REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 
Staré Město, IČ: 25548034, strpět umístění 
a provozování stavby „Cyklistická stez-
ka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, 
číslo stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné 
osvětlení“, na části pozemku p. č. st. 3374 
zast. plocha a nádvoří, p. č. 717/5 ostat. 
plocha, p. č. 717/9 orná půda, p. č. 722/9 
ostat. plocha a p. č. 722/15 ostat. plocha 
o celkové výměře 157,32 m2, v lokalitě uli-
ce Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.10 schválit zřízení služebnosti a násled-
né uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného Město Staré Město, se 
sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 00567884, spočívající v povin-
nosti povinného B&B commercial aktivity 
s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3, 
IČ: 25548034, strpět umístění a provo-
zování stavby „Cyklistická stezka na ulici 
Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 

6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, na 
části pozemku p. č. 610/25 ostat. plocha 
o výměře 3,11 m2, v lokalitě ulice Koste-
lanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy.

1.11 schválit zřízení služebnosti a násled-
né uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného Město Staré Město, se 
sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ: 00567884, spočívající v po-
vinnosti povinného ČR, právo hospoda-
řit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 
70890013, strpět umístění a provozování 
stavby „Vodní plocha v polní trati Olší, k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště“, na 
části pozemku p. č. 4560/3 vodní plocha 
o výměře 85 m2, v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy. 

1.13 schválit souhlasné prohlášení – uzná-
ní vlastnického práva pro České dráhy, a.s., 
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
IČ: 70994226, pro stavby ve Starém Městě, 
k. ú. Stré Město u Uh. Hradiště:
• domek pro čerpací stanici IC5000237007 
(č.p. 1426) na části pozemku p. č. st. 1498 
zast. plocha ve vlastnictví Města Staré 
Město 
• čerpací stanice IC5000237108 na čás-
ti pozemku p. č. st. 1498 zast. plocha ve 
vlastnictví Města Staré Město,
za účelem zápisu staveb do katastru nemo-
vitostí. 

1.14 schválit prodloužení termínu zaháje-
ní výstavby rodinného domu na pozemku 
p. č. 2561/32 ostat. plocha, p. č. 7310/3 
ostat. plocha a p. č. 7316/3 ostat. plocha 
o celkové výměře 840 m2, v lokalitě uli-
ce Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům paní *** 
a panu ***, do 17.10.2022 a kolaudace RD 
do 17.10.2024, z důvodu epidemie koro-
naviru, vládou stanovených nouzových 
opatření a nezískání zhotovitele stavby ro-
dinného domu. 

1.19 schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací 
listině Sportovní a kulturní centrum pří-
spěvková organizace, kterým se mění zři-
zovací listina tak, že po provedené změně 
dodatkem je úplné nové znění zřizovací 
listiny.
1.20 udělení souhlasu manželům panu *** 
a paní *** k dispozici s majetkem:
• pozemkem p. č. 2561/28 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře 683 m2 
• pozemkem p. č. 2561/34 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře 90 m2 
• pozemkem p. č. 7317/2 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 166 m2 
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• pozemkem p. č. 7326/2 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 261 m2 

vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, který je předmětem před-
kupního práva na základě kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva 
ze dne 28.11.2018 uzavřené mezi manželi 
panem *** a paní ***, (Kupující a Dlužník) 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, Staré Město, (Prodávající a Předkup-
ník), 
za účelem převodu na dceru paní ***.
Paní *** výše uvedené pozemky přijme do 
svého vlastnictví i s evidovaným předkup-
ním právem ve prospěch Města Staré Měs-
to ze dne 28.11.2018.

2.2 schválit Strategii rozvoje Starého Měs-
ta pro léta 2021-2027.

3.1 pana *** na udělení Ceny města Staré-
ho Města v roce 2021.
3.3 schválit a vyhlásit:

• Dotační program „ Podpora sportu, tě-
lovýchovy a pohybových aktivit v roce 
2021“
• Dotační program „ Podpora rozvoje kul-
tury a cestovního ruchu v roce 2021“
• Dotační program „ Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí v roce 2021“

Přílohy těchto dotačních programů:
• Žádost o poskytnutí dotace z prostředku 
města Staré Město
• Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město
• Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 
 Město

3.4 schválit veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí účelové dotace z rozpočtu města 
Staré Město v individuální dotaci v roce 
2021 žadatelce:
B) Individuální dotace

paní *** 10.000 Kč
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení 
kostýmového vybavení) 

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 3/2021
• snížení příjmů ze 143 425 tis. Kč na 142 
880 tis. Kč
• zvýšení výdajů ze 158 775 tis. Kč na 160 
486 tis. Kč
• změnu financování z 15 350 tis. Kč na 17 
606 tis. Kč

5.3 schválit Smlouvu o zápůjčce z FRB 
v celkové výši 50.000 Kč dle platných Pra-

videl pro tvorbu, čerpání a použití pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení schvále-
ných usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, 
bod 7) žadateli vlastnícímu nemovitost na 
území Starého Města:
1. Smlouva o zápůjčce č. 482/2021, na část-
ku 50.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Fin-
ská čtvrť 2018
 
5.4 schválit „Dodatek č. 1 k Smlouvě o zá-
půjčce se zástavní smlouvou, kterou se za-
stavují movité věci“ uzavřenou mezi Měs-
tem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 
03 Staré Město, IČ: 00567884, a společnos-
tí Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 
1469, 686 03 Staré Město, IČ: 2693824, 
z důvodu změny smluvních podmínek. 

5.5 schválit Obecně závaznou vyhlášku 
města Staré Město č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu.

III. souhlasí

5.6 na základě žádosti Bc. Martina Sýkory, 
ředitele příspěvkové organizace Technické 
služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ: 09487930, s vy-
řazením a následným odprodejem nepo-
třebného majetku – motorového drtiče 
větví LASKI KDO85/12 za navrhovanou 
cenu. Výtěžek z prodeje bude výnosem 
příspěvkové organizace. 

5.7 na základě žádosti Bc. Martina Sýko-
ry, ředitele příspěvkové organizace Tech-
nické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město, IČ: 09487930, 
s pořízením dlouhodobého majetku nad 
stanovený limit uvedený v čl. VI, odst. 1 
Zřizovací listiny příspěvkové organizace. 
Jedná se o vybudování sociálního zázemí 
pro zaměstnance příspěvkové organizace 
v předpokládané hodnotě cca 150 tis. Kč. 

IV. rozhodla

2.3 o zrušení výběrových řízení k projektu 
Implementace prvků eGovernmentu pro 
Městský úřad Staré Město podpořeného 
z Operačního programu Zaměstnanost, 
a to veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby Koncepce komunikace Městského 
úřadu Staré Město s veřejností, veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby Vytvo-
ření nových webových stránek města Staré 
Město, veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky Město Staré Město – Elektronic-
ká úřední deska, veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky Město Staré Město – 
mapový portál.

Důvodem je nutnost zaslání veřejných 
zakázek ke kontrole poskytovateli dotace 
před jejich vyhlášením.

2.8 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Učebny pracovních činností 
ZŠ č. p. 1720, Staré Město – Dodávka elek-
troniky - veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky. Vybraný dodavatel Z + M 
Partner, spol. s r. o., se sídlem Valchařská 
3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ost-
rava, IČ: 26843935, s nabídkovou cenou 
388 938,00 Kč bez DPH, 470 614,98 Kč vč. 
DPH.

2.9 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. 
p. 1720, Staré Město – Dodávka interaktiv-
ní tabule - veřejná zakázka malého rozsa-
hu na dodávky. Vybraný dodavatel KDZ, 
spol. s r.o., se sídlem Razov 1256, 763 12 
Vizovice, IČ: 15526691, s nabídkovou ce-
nou 155 601,00 Kč bez DPH, 188 277,21 
Kč vč. DPH.

2.10 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Parkoviště Alšova – U Sklépka, 
Staré Město - veřejná zakázka malého roz-
sahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
SVS-CORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bí-
lovice 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, 
s nabídkovou cenou 1 799 927,00 Kč bez 
DPH, 2 177 912,00 Kč vč. DPH.

6.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky Komplexní grafická příprava 
a tisk publikace Staré Město 1321–2021 - 
veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 
Vybraný dodavatel STUDIO 5, v.o.s., se 
sídlem Sokolovská 418, Mařatice, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 634 93 365, s nabíd-
kovou cenou 388 600,00 Kč bez DPH.

V. jmenuje

3.2 do funkce člena Školské rady Základní 
školy, Staré Město, okres Uherské Hradi-
ště, příspěvková organizace, IČ: 75022567 
na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za zřizovatele na funkční období 
2021 – 2023
• Ing. Kamila Psotku, Mgr. Martina Zá-
branského, p. Martinu Všetulovou.

VI. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Park Na Rybníčku tyto dodavatele: FLOR-



13

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

STYL s. r. o., náměstí Svobody 362, 686 04 
Kunovice IČ: 60731346, ARBOEKO s. r. 
o., Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství, 
IČ: 27926826, Okrasná školka Zářičí s. r. 
o., Zářičí 305, PSČ 768 11, IČ: 25350994, 
ADAM - zahradnická a. s., Lelekovice č. 
ev. 866, PSČ 664 31, IČ: 25519573, KA-
VYL, spol. s r. o., Mohelno 563, PSČ 675 
75, IČ: 49975358, Horák a synové, Okras-
né školky s. r. o., Za Drahou 1276, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26215390.

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby Koncepce 
komunikace Městského úřadu Staré Město 
s veřejností tyto dodavatele: Regionální 
poradenská agentura s. r. o., Starobrněn-
ská 20, 602 00 Brno, Regionální rozvojová 
agentura Střední Čechy, nám. Sítná 3106, 
272 01 Kladno, Envipartner s. r. o., Vídeň-
ská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice.

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby na akci 
Vytvoření nových webových stránek měs-
ta Staré Město tyto dodavatele: Galileo 
Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 
04 Chomutov, SPOJMONT Brno, spol. s r. 
o., Křenová 64, 602 00 Brno, GROUP24 
INNOVATIONS s. r. o. (Obec 24), T. Bati 
1547, 763 01 Zlín, Ki-Wi Digital s. r. o., Li-
dická 971/25, 602 00 Brno, Digitální pane-
ly s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, 702 
00 Moravská Ostrava.

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Město Staré Město - Elektronická úřední 
deska tyto dodavatele: QCM s. r. o., Her-
špická 813/5, 639 00 Brno, Webhouse, s. r. 
o., se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Pra-
ha 12, poštovní adresa Brněnská 602/26, 
586 01 Jihlava 1, Galileo Corporation s. r. 
o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov.

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Město Staré Město – mapový portál tyto 
dodavatele: T-Mapy spol. s r. o., Špitálská 
150, 500 03 Hradec Králové, ARCDATA 
PRAHA, s. r. o., Hybernská 24, 110 00 Pra-
ha 1, DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 292/13, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

2.11 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
akce EVENT centrum - sanace vlhkosti 
ve vstupním objektu a v Jezuitském sklepě 
tyto dodavatele: AB stavby s.r.o., Košíky 
78, 687 04 Traplice, IČ: 25524232, DIČ: 
C25524232Z, KODRLA s.r.o., Huštěnovi-
ce 363, 687 03 Babice,IČ: 25547453, DIČ: 

CZ25547453, STAVAKTIV s.r.o., Trávník 
2106, 686 03 Staré Město, IČ: 26302497, 
DIČ: CZ26302497, STAVSPEKTRUM 
s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 25526863, DIČ: CZ25526863, 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 
2004, 686 03 Staré Město, IČ: 29188253, 
DIČ: CZ29188253, VK - Montera s.r.o., 
Východní 2215, 686 03 Staré Město, IČ: 
26310996, DIČ: CZ26310996.

VII. vzala na vědomí
1.18 studii proveditelnosti „Pumptrack 
Staré Město“.
2.2 Strategii rozvoje Starého Města pro léta 
2021–2027.
4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** 
o společný souhlas dle § 96a stavebního 
zákona na novostavbu 2 patrové garáže 
na pozemku parc. č. 38 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

4.2 žádost žadatele B&B commercial akti-
vity s.r.o., IČ: 28307097, Roháčova 188/37, 
Praha o společné územní a stavební řízení 
dle § 94j stavebního zákona na výstavbu 
skladových hal s administrativou na po-
zemcích parc.č. 610/25, 610/30, 610/34, 
610/35, 610/55, 715/7, 715/12, 715/51, 
715/57, 6418, 7192, 7193 a 7299 v k.ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště (ulice 
Kostelanská).

4.3 žádost žadatele Třinecké Železárny, 
a.s., IČ: 18050646, Průmyslová 1000, Tři-
nec o změnu stavby před dokončením dle 
§ 118 stavebního zákona na „Rozvoj pro-
vozu VF – Tažírna oceli hlavní stavba“ SO 
06 komunikace a zpevněné plochy, SO 08 
Parkoviště OA – areálové na pozemcích 
parc. č. 1983, 1985, 3388, 2409/1, 2409/2, 
7357, 7358, 7256, 4525/35 a 4525/1 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště.
 
4.4 žádost žadatele H-EDUCO s.r.o., IČ: 
06247059, Poštovní 253, Uherské Hradi-
ště o odstranění stavby dle § 128 staveb-
ního zákona na stavební objekty v areálu 
společnosti H-EDUCO s.r.o. (bývalá sou-
část areálu lihovaru na pozemcích parc. č. 
1345/18 a 7340 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště, ulice Na Výsluní. 

4.5 žádost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109 
Duhová 1531/3, Praha o společné územní 
a stavební řízení dle § 94j stavebního záko-
na na instalaci KGJ pro kombinovanou vý-
robu el. energie a tepla v areálu Colorlak, 
a.s., na pozemcích parc.č. 660/2, 1032/1, 
1872, 470/2 a 470/4 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště. 

4.6 žádost žadatele pana *** o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona 
na stavební úpravy RD č. p. 1634, ul. Za 
Radnicí, přístavbu garáže a terasy na po-
zemcích parc. č. 2400 a 168/3 v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město 
k 30.04.2021.

6.3 termíny schůzí rady města v II. polo-
letí roku 2021:
• 19.07.2021
• 23.08.2021
• 15.09.2021
• 04.10.2021
• 18.10.2021
• 08.11.2021
• 29.11.2021
• 15.12.2021

6.4 informaci o procesu schvalování 
směnky Arca Investments, a. s.

VIII. uložila
1. Odboru správy majetku, investic a ŽP
1.2 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 107/16 zahrada 
o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Jezuitská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. T: ihned

1.12 zveřejnit záměr na zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě pro oprávněného 
Správa železnic, státní organizace, Dláž-
děná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ: 
70994234, spočívající v povinnosti povin-
ného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ: 00567884, v rámci stavby „Přelož-
ka sdělovacího kabelu ČD - Telematika“, 
strpět zřízení, provozování a udržování, 
případně i úpravy za účelem modernizace 
nebo zlepšení výkonnosti, vedení doprav-
ně technické infrastruktury a dále strpět 
právo vstupu a vjezdu na dotčený poze-
mek za účelem prohlídky, údržby, oprav, 
rekonstrukcí a správy vedení dopravně 
technické infrastruktury, na pozemku p. č. 
5175/2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

1.21 zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 6073/54 orná půda o výmě-
ře 350 m2, pozemku p. č. 6073/72 vodní 
plocha o výměře 78 m2 a pozemku p. č. 
6073/86 ostat. plocha o výměře 7 m2, vše 
v lokalitě Trávník 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
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U S N E S E N Í
z 57. schůze Rady města Staré Město, konané dne 23.06.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í
z 58. schůze Rady města Staré Město, konané dne 28.06.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

zápis z 56. schůze rady města.
program 57. schůze rady města.

1.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze 
dne 04.02.2013 uzavřené mezi Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město (pronajímatel) a společností ARA-
VER CZ, s.r.o, č.p. 556, Vlčnov (nájemce), 
dle přílohy. 

1.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na reali-
zaci stavby „Revitalizace ul. Tyršova, Staré 
Město“ z důvodu změny oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

2.1 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení na akci Výstavba infra-
struktury pro RD Velehradská – demolice 

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

program 58. schůze rady města.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce EVENT centrum - sanace vlhkosti 
ve vstupním objektu a v Jezuitském skle-
pě s dodavatelem KODRLA s.r.o., se síd-
lem Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 
25547453 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.
5.5 smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření města Staré Město uzavřenou 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdi-
nů100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, 
DIČ: CZ00567884, a auditorskou společ-
ností ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., Školní 
691/1, 765 02 Otrokovice, IČ: 06773117, 
která bude tuto službu vykonávat od roku 
2021.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.1 schválit darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, 

objektů. 

2.2 zrušení soutěže Corporate identity 
manuál města Staré Město z důvodu ma-
lého množství a nedostatečné kvality po-
daných návrhů.

6.1 cenovou nabídku na výrobu pamět-
ních medailí 2021 od ak. sochaře Daniela 
Ignáce Trubače, 687 37 Polešovice 116, IČ: 
42699916 dle zápisu, a zároveň pověřuje 
starostu města k uzavření smlouvy o dílo.

6.2 cenovou nabídku na vytvoření a rytec-
ké práce pamětního listu od p. Jaroslava 
Tvrdoně, 687 61 Vlčnov 125, IČ: 12417700 
dle zápisu.

6.3 cenovou nabídku – autorské honorá-
ře – historická část, zpracování a kontrola 
překladů a přepisů úryvků listin, jazykové 
korektury a redakční práce v souvislosti 
s vydáním knihy Staré Město 1321–2021 
dle zápisu.

náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Městy-
sem Moravská Nová Ves, náměstí Repub-
liky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 
00283363, za účelem zmírnění a náhrady 
škod na majetku městysu včetně jeho oby-
vatel způsobených živelnou pohromou – 
tornádem dne 24.06.2021.

5.2 schválit darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Obcí 
Mikulčice č. p. 245, 696 19 Mikulčice, IČ: 
00285102, za účelem zmírnění a náhrady 
škod na majetku obce včetně jejích obyva-
tel způsobených živelnou pohromou – tor-
nádem dne 24.06.2021.

5.3 schválit darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Obcí 
Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ: 
44164343, za účelem zmírnění a náhrady 
škod na majetku obce včetně jejích obyva-
tel způsobených živelnou pohromou – tor-

II. doporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 2561/31 ostat. plocha/mani-
pulační plocha o výměře 619 m2 a pozem-
ku p. č. 7316/2 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 
o celkové výměře 691 m2) v lokalitě ulice 
Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště, manželům panu 
*** a paní ***, s navrženou kupní cenou 
3.751 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za 
účelem výstavby rodinného domu.

III. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města Staré Město 
k 31.05.2021.

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

nádem dne 24.06.2021.

5.4 schválit darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, DIČ: CZ00567884, a Obcí 
Hrušky, U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, 
IČ: 00283185, za účelem zmírnění a ná-
hrady škod na majetku obce včetně jejích 
obyvatel způsobených živelnou pohromou 
– tornádem dne 24.06.2021.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky EVENT centrum - sanace vlhkosti 
ve vstupním objektu a v Jezuitském sklepě 
- veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel KODRLA 
s.r.o., se sídlem Huštěnovice 363, 687 03 
Babice, IČ: 25547453, s nabídkovou cenou 
1 435 756,46 Kč Kč bez DPH, 1 737 266,00 
Kč Kč vč. DPH.

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

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í



15

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

NABÍDKA CVIČENÍ 2021/2022 

jednota Staré Město 
PONDĚLÍ 
Cvičení a pohybové hry (věk 4-6 let)        16:30 - 17:15  

Mix sport (věk 6-15let)           17:15 - 18:00  
PILATES pro začátečníky - ženy, muži       18:00 - 19:00 
FLORBAL - junioři, muži                              19:15 - 21:00   
 
ÚTERÝ  
STOLNÍ TENIS (věk 6-15 let)                         17:00 - 18:00 
KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy, muži                 18:30  - 19:30 
FLORBAL - muži, veteráni                             20:00 - 21:00 
 
STŘEDA                     
FLORBAL (věk 6-10 let)                                 17:00 - 18:00   
FLORBAL (věk 10-15 let)                               18:00 - 19:00 
BADMINTON - muži, ženy                             19:00 - 21:00 
 
ČTVRTEK  
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1-3 let)               16:00 - 17:00 
STOLNÍ TENIS - muži, ženy                            17:30 - 19:00 
KALANETIKA - ženy        19:10 - 20:10 
 

PÁTEK 

MODERNÍ TANCE děvčata (6-15 let)              16:00 - 17:00 

P
I
L
A
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Šest různých stanovišť na šesti místech různě po Starém Městě. 
Na každém z nich čekalo na soutěžící překvapení v podobě úkolu, 
který museli soutěžící splnit. Někde to bylo poznávat pohádku, ně-
kde vyzkoušet opičí dráhu a nebo se dozvědět pár informací o stře-
dověkých zbraních. Tak ve stručnosti vypadá akce Hurá prázdni-

ny, kterou organizuje Středisko volného času klubko ve spolupráci 
s ostatními spolky fungujícími ve Starém Městě. Po splnění úkolu 
na každém ze stanovišť dostaly děti na vstupním formuláři razítko 
a mohly se vydat podle mapy k dalším. 

Text a foto: Aleš Korvas

HURÁ PRÁZDNINY PŘIVÍTALO DESÍTKY DĚTÍ
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Letošního pasování prvňáčků na čtenáře se v  knihovně zú-
častnily děti ze čtyř tříd Základní školy ve Starém Městě. Děti po-
stupně ukázaly králi Knihoslavovi a jeho žene Knihoslavě, které již 
tradičně představují místostarosta Martin Zábranský a pracovnice 
knihovny Pavlína Elšíková, že se v první třídě, přestože byla po-

Zahájení nového školního roku 2021/22 ZUŠ Uh. Hradiště pobočky Staré Město 
proběhne ve st 1. 9. 2021 v 16.00 v sále budovy ZUŠ SM na Rastislavově ulici.

znamenaná koronakrizí a distanční výukou, naučily krásně číst. Na 
oplátku jim přečetl pohádku i král Knihoslav a poté se již mohlo 
přejít k pasování mezi čtenáře. Děti před panem králem poklekly 
na koleno a ten jim mečem poklepal na rameno a převzaly si dárky, 
které jim připravily pracovnice knihovny. 

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ
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Dětské rybářské závody na Širůchu patří ve Starém Městě k tra-
dici. Malí rybáři tam v doprovodu dospělých chytají ryby tak, aby 
byla délka všech sečtených ryb co nejvyšší. Letošní ročník přivítal 
devět soutěžících, z nichž bylo devět chlapců a dvě dívky. Na prv-
ním místě se s úlovky v celkové délce 430 cm ulovených ryb umístil 
Jakub Sláma. Druhou příčku obsadila Tereza Körberová s 249 cm 
před třetím Matyášem Horkelem, který vytáhnul z  vod Širůchu 

Vernisáž prací absolventů studentů výtvarného oboru Základní 
umělecké školy ve Starém Městě se uskutečnila v prostorách měst-
ské knihovny ve čtvrtek 24. června 2021. Studenti představili svá 
díla a převzali si z rukou učitelky Jany Bouzkové, starosty Kamila 
Psotky a místostarosty Martina Zábranského drobné dárky. Z dů-
vodu protiepidemických opatření se celá akce konala před budo-
vou knihovny a až na samotnou výstavu obrazů se přesunuli ná-
vštěvníci do vnitřních prostor. 

Všechny práce absolventů se setkaly s  ohromným úspěchem 
a některá díla získala dokonce ocenění na celorepublikové úrovni. 

Text a foto: Aleš Korvas

celkem 228 cm ryb.
Mezi úlovky převládal kapr, ale soutěžící se mohli pyšnit také 

amurem nebo línem. „Závody proběhly za velmi příznivého po-
časí. Na závěr bylo připraveno občerstvení a každý účastník dostal 
dárkový balíček od firmy Chytil,“ uvedl předseda staroměstských 
rybářů Aleš Hřib.

Text a foto: MRS Staré Město
Text: Aleš Korvas, Foto: rybáři Staré Město

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA ŠIRŮCHU

VERNISÁŽ ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ
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ROZLOUČENÍ S 9. ROČNÍKY
„Dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala v den, kdy se loučí-

me s deváťáky, v den, který je pro nás jedním z posledních, kdy 
jsme takto všichni pohromadě. Pro Vás je to den jako každý jiný, 
ale pro nás končí krásné čtyři roky na této škole s tak úžasnými 
lidmi jako jsou právě moji spolužáci. Zažili jsme spolu spoustu 
zábavy, dobrých i  špatných zážitků, ale věděli jsme, že jednoho 
dne to všechno skončí. A ten den právě nastal.“

Právě tak začal jeden z  proslovů 9. ročníků, které se přišly 
v  úterý 29. 6. 2021 rozloučit s  naší Základní školou ve Starém 
Městě. Na jejich cestu životem je vyprovodily jejich třídní učitel-
ky: 9. A – Jarmila Balážová, 9. B – Ivana Burešová, 9. C – Viera 
Valíčková, 9. D Jitka Kardosová. Žáci si připravili pro své rodiče 
video plné zážitků, proslov, poděkování vyučujícím i společnou 
píseň. Učitelé zavzpomínali na čas strávený se svými žáky.

Nezbývá nám, než jim na jejich další životní cestě popřát hod-
ně štěstí, úspěchů a spokojenosti v následujícím studiu i životě.

PROJEKT MORAVSKÝ KRAS
Žáci čtvrtých ročníků se v pátek 25. června vypravili na ex-

kurzi, aby se seznámili s lokalitou CHKO Moravský kras, propas-
tí Macochou a Punkevními jeskyněmi. Dověděli se zde o vzniku 
vápencových jeskyní a poznali různé druhy krápníků. Prohlídku 
zakončili plavbou na člunech po řece Punkvě. Cestou poznávali 
různé druhy živočichů a rostlin a všímali si různorodosti míst-
ní krajiny. Exkurzi předcházely různé činnosti spojené s daným 
tématem, kde si žáci připomněli nově nabyté vědomosti z hodin 
vlastivědy, přírodovědy a literatury. Všem se projektový den vel-
mi líbil a určitě se do těchto míst ještě někdy podívají, neboť v této 
lokalitě je jistě co objevovat.

NAŠI SOFTBALISTÉ NA PRVNÍM 
TURNAJI

V úterý 25. 6. 2021 se naši žáci zúčastnili softbalového turnaje 
na hřištích Snails Kunovice. Krásný, nově vybudovaný, softbalo-
vý areál na Mlatevni byl dějištěm prvního a bohužel i posledního 
turnaje školské ligy. Naši žáci byli na turnaji všichni poprvé, a tak 
jsme spíše sbírali zážitky a zkušenosti. Po prohrách se ZŠ Kuno-
vice 4:19, ZŠ Uherský Ostroh 5:21 a GUH 3:17 jsme sice obsadili 
poslední místo, ale zážitky a zkušenosti z první závodní hry bu-
deme, doufejme, moci zúročit v následujícím školním roce. Vítě-
zem se stala ZŠ Kunovice.

PROJEKTOVÝ DEN NA MODRÉ
V pátek 11. 6. se žáci čtvrtých tříd sešli před školou a vydali 

se turistickým tempem na Modrou. Zde nás čekal projektový den 
týkající se historie i  živých organismů. Děti navštívily Archeo-
skanzen a Živou vodu. Ve skanzenu jsme si s průvodci prohlédli 
Velkomoravské opevněné sídliště, zahloubené příbytky polozem-
nice, hospodářské stavby, dílny, kamenný palác velkomoravských 
knížat, církevně – vzdělávací areál.

Velkomoravský učitel nás informoval o Cyrilu s Metodějem 
a písmu hlaholici. Velmi se děti těšily do areálu Živá voda, kde 

se seznámily s expozicí vodních ptáků. Největším lákadlem byl 
tunel v expozičním muzeu v hloubce 3,5 m s našimi původními 
druhy ryb. Všem se líbila vyza velká, sumci, jeseteři, kapři, líni 
a další druhy ryb. Velkým zážitkem bylo nedobrovolné koupání 
v přírodním koupacím biotopu. Projektový den se vydařil.

ARITMETICKÁ SOUTĚŽ
„Máme to v kapse…“ Taková byla reakce paní učitelky třídní 

VIII. D, když se dozvěděla výsledky aritmetické soutěže. Krajské 
kolo soutěže proběhlo v úterý 16. června v rámci projektu IKAP 
2 a bylo připraveno pro třídní kolektivy II. stupně. Z naší školy 
se zapojily třídy VII. D a VIII. D. Měly devadesát minut na to, 
aby vyřešily 50 logických matematických úloh, které vůbec ne-
byly jednoduché. VIII. D ve své kategorii zvítězila, odměnou jim 
bude zájezd do Olomouce do Pevnosti poznání. VII. D se raduje  
ze 2. místa – za odměnu mohou navštívit Experimentárium v Ot-
rokovicích.

BLAHOPŘEJEME
Závěrečný e-Twinningový projekt se vydařil na jedničku!
S návratem žáků k prezenční výuce čekalo na třídu 7. D vel-

ké překvapení. Jelikož je letošní školní rok celý netradiční, tak 
se není čemu divit, že si tak žáci mohli konečně v jarních měsí-
cích rozbalit podzimní a vánoční balíky z Francie. V podzimním 
balíku měl každý žák od svého kamaráda vyrobenou tzv. knihu 
s názvem „Můj podzim“, ve které nechyběla báseň, sušené listy 
a fotografie z blízkého okolí. 

Ihned po rozbalení obou balíků jsme se rozhodli, že než si 
budou naši francouzští kamarádi užívat letních prázdnin, potě-
šíme je a vyrobíme tak každému knihu s jarní a letní tématikou. 
A protože k létu patří cestování, zahrnuli jsme do našeho projek-
tu mapu České republiky, do které pak každý žák zaznačil místa, 
kam se rád vrací, anebo má v plánu se podívat.

Tímto bych chtěla žáky 7. D velmi pochválit, protože se pus-
tili do daného projektu s nadšením. Ráda bych poděkovala mé 
kolegyni p. učitelce Chvojkové za pomoc a aktivní se podílení při 
realizaci na posledním projektu v tomto školním roce. Velké po-
děkování za spolupráci patří i rodičům!

Text a foto: ZŠ Staré Město

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Ve středu 16. června 2021 převzali letošní absolventi svá ma-
turitní vysvědčení. Slavnostního aktu, který proběhl ve foyer ško-
ly, se zúčastnili nejen samotní absolventi, ale rovněž jejich rodiče 
a  pedagogové. Svou přítomností poctil naši školu také starosta 
města Staré Město Ing. Kamil Psotka.

Ve dvou blocích si žáci postupně převzali svá maturitní vy-
svědčení – nejprve to byli žáci střední odborné školy ze třídy 4. 
A, 4. E a 4. S. Za absolventy se pěkným proslovem rozloučil Petr 
Zemánek ze 4. E.

V  dalším bloku pak svá vysvědčení z  rukou ředitele školy 
Mgr. Bedřicha Chromka obdrželi žáci gymnázia ze třídy 4. G a 4. 

H. Slova poděkování pronesla za tyto žáky Klára Čevelová ze 4. 
G. Všechny třídy se s námi rozloučily krátkým retrospektivním 
videem rekapitulujícím jejich čtyřleté studium na naší škole. 

Slavnostní ráz celé akce podpořil svým skvělým klavírním vy-
stoupením Dalibor Kníž ze 2. G, stejně jako „Náhodné pěvecké 
uskupení“ fungující pod taktovkou Mgr. Barbary Tyrajové. 

Akce proběhla ve velmi příjemné a důstojné atmosféře. Všem 
absolventů blahopřejeme ke složení maturitní zkoušky a přejeme 
plno štěstí na jejich další cestě za vzděláním.

Text a foto: SOŠG Staré Město
Mgr. Helena Hlavačková

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 
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Naše dveře
jsou otevřeny

Těšíme se
na vás

sobota �. �. ����|13 -17h
(poslední karčku vydáváme v 16h, 
karčky se vydávají na všech budovách)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SÁM SI ZVOL, NA KTERÉ BUDOVĚ ZAČNEŠ
A PROHLÉDNI SI všechny nebo jen některé 
z NAŠICH PROSTOR. 

ČEKAJÍ TĚ DROBNÉ ODMĚNY a 3 VYLOSOVANÍ VÝHERCI 
ZÍSKAJÍ SLEVU NA KROUŽEK VE VÝŠI 300KČ!

U Školky 1409, Staré Město vchod z ulice Krátká, Staré Město

ZDARMA přitomVYZKOUŠEJ KROUŽKY
a zeptejte se na vše, co tě zajímá. 

Rasslavova 1800, Staré Město

ź KYTARA
ź UKULELE
ź RYTMOHRÁTKY
ź KREATIVKA
ź NERF
ź FLORBAL
ź BADMINTON
ź SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

ź BADATEL
ź REPORTÉR
ź STAVITEL
ź LETECKÝ MODELÁŘ
ź ELEKTROMONTÉR
ź KUCHAŘSKÉ STUDIO

ź BŘIŠNÍ TANCE
ź JÓGA VE VZDUCHU
ź TRAMPOLÍNKY
ź MAŽORETKY

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

www.instagram.com/klubko_sm

www.klubkosm.cz

ULOV SI KROUŽEK
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK

2021/2022
SPUŠTĚNO 

na našem webu:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
DO KROUŽKŮ

9. 9. 2021 

Přihlašování do kroužků pouze on-line. Pokud si nevíte 
s přihlašováním rady, neváhejte nás kontaktovat.

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

www.instagram.com/klubko_sm

Vyzkoušej si kroužky na DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 9. 2021.



Na konci měsíce června se dohrávalo v  Koutech nad Des-
nou odložené Mistrovství České republiky juniorů a  mládeže  
do 16 let.

Z  šachového klubu Staré Město se na turnaj kvalifikovalo 6 
chlapců a jedna dívka. V posledních sezonách se na MČR staro-
městským dařilo a nejinak tomu bylo i letos. V kategorii juniorů 
se umístil na 3. stupínku Ondra Švanda. Další bronz získal Vlasti-
mil Babula jr. v turnaji chlapců do 16 let a stejný kov uhrála v D10 
i Zuzana Stará naše loňská posila z Brankovic. Umístění dalších 
hráčů St. Města: 4. místo v H12 B. Delgerdalai, 6. místo v junio-
rech A. Skalský, 12. místo v H12 M. Babula a 21. v H16 A. Vylíčil. 
Doprovodných turnajů se ještě zúčastnili T. Babula a Š. Starý. 

Velká gratulace a  poděkování úspěšným mládežníkům  
za skvěle odehrané mistrovství.

Text a foto: A. Macháček ŠK St. Město 

V neděli 20. 6. se na sokolovně ve Starém Městě konala dru-
há Krajská GP. Tento seriál šachových turnajů žactva slouží jako 
kvalifikace na Mistrovství České republiky žáků v  rapid šachu. 
Po sobotním klání v Malenovicích u Zlína se v neděli v katego-
riích HD10, HD12, HD14 rozhodovalo o  postupu na zářijové 
MČR v Praze. ŠK Staré Město měl ještě před zahájením turnaje 
již tři postupy jisté. Díky úspěšnému vystoupení žáků na loňském 
MČR v Č. Budějovicích je získali B. Delgerdalai H12 , Z. Stará 
a A. Bažantová v kategorii D10. V nedělním odpoledni je dopl-
nily další tři staroměstské naděje. Z  turnaje do 12 let postoupil 

M. Babula, z 10letých T. Babula a v dívkách do 14 let byla úspěš-
ná Kl. Spáčilová. Druhý víkend v září přivítá pražský hotel Don 
Giovanni šestici šachových reprezentantů ze Starého Města. Na 
závěr nedělního turnaje proběhla ještě jedna příjemná událost. 
Místostarosta Starého Města pan Martin Zábranský poděkoval 
úspěšnému kolektivu mladších žáků ŠK za zisk titulu přeborníků 
republiky pro rok 2021. Šachový klub Staré Město děkuje Měst-
skému úřadu Staré Město, Zlínskému kraji a všem sponzorům za 
nezištnou podporu šachové mládeže. 

Text a foto: A. Macháček p. KM ŠK St. Město 

MLADÍ ŠACHISTÉ STARÉHO MĚSTA OPĚT ÚSPĚŠNÍ!

STAROMĚSTSKÁ ŠACHOVÁ MLÁDEŽ 
OPĚT UKÁZALA SVÉ KVALITY

Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Roky uplynuly, život jde kupředu a našim zářijovým prvňáč-
kům skončila jedna etapa dětství. V úterý 22. 6. 2021 se na školní 
zahradě MŠ Rastislavova uskutečnilo slavnostní rozloučení s na-
šimi předškoláky. Po přivítání rodičů nám děti předvedly nacvi-
čené vystoupení, ukázaly, jak umí tancovat, zpívat. Nechybělo 
ani plnění školáckých úkolů, na jejichž konci pak složily děti Slib 
předškoláka, který stvrdily svým podpisem. Po vystoupení děti 

Ahoj kamarádi! Naše loď ,,Naděje“, plná námořníků v pruho-
vaném tričku, právě opustila ostrov bezstarostného dětství naši 
KMŠ a doplula až k pevnině jménem ,,ŠKOLA“. Zatím opatrně 
opouštíme palubu a  nevíme co nás vlastně čeká. Ale nebojte! 
Správně vycvičené plavčíky nic nezaskočí... Celý rok jsme pilně 
trénovali, byli jsme na zahradní slavnosti pasováni na školáky, 
a tak už s radostí vyhlížíme nová dobrodružství... Čekáme, že se 
na půdě školy naučíme číst v mapách, spočítat si zásoby na dal-
ší plavbu, nebo napsat kamarádům dopis z naší další objevova-

dostaly medaili, knihu k  prvnímu čtení a  tablo na památku ze 
školky. Strávili jsme všichni společně krásné odpoledne. Tímto 
rodičům ještě jednou děkujeme. Dětem přejeme do života jen to 
nejlepší, hodně štěstí, samé jedničky a snad se jim splní jejich dět-
ské sny.

Text a foto: MŠ Rastislavova

cí mise... Než jsme se vypravili na cestu, ještě jsme si náš ostrov 
KMŠ pořádně užili, a jak jinak než po námořnicku jsme si zasou-
těžili, vázali jsme uzly, smotávali plachty, lezli po žebříku, přelé-
vali vodu v nové vodní kaskádě a naposledy si pohráli na palubě 
naší lodi. Ti nejodvážnější na ostrově i přespali v rámci již tradič-
ní Svatojánské noci a potvrdili tak svou statečnost a odhodlanost 
vydat se vstříc novým zážitkům.... NÁMOŘNÍCI V PRUHOVA-
NÉM TRIČKU... UŽ SE VŠICHNI TĚŠÍ NA ŠKOLIČKU...!

Text a foto: KMŠ Alena Valešová

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 2021 
V MŠ RASTISLAVOVA

TAK JSME U CÍLE! 
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V  pátek 25. června do naší školky zavítalo DIVADÉLKO 
ROLNIČKY. Pohádka, se kterou k nám maňáskové divadlo přije-
lo, se jmenovala Duhové království. Pohádka byla nejen zábavná, 
ale také poučná. Děti se moc bavily a mohly se také do samotné-

Ve čtvrtek 24. června proběhlo ve 3. třídě MOTÝLCI paso-
vání předškoláčků na prvňáčky. Počasí nám přálo a celá slavnost 
probíhala na zahradě školky. I když pasování proběhlo bez účasti 
rodičů, potěšila nás návštěva pana místostarosty Mgr. Martina 
Zábranského. 

Na zahradě se sešly nejen předškoláci, ale také děti z ostat-
ních tříd. Součástí celé slavnosti byla i  aktovkiáda, kdy všichni 
předškoláčci ukázali ostatním dětem své krásné aktovky, které 
si přinesli. Následovalo samotné pasování. Každého předškolá-
ka pan místostarosta slavnostně pasoval na prvňáčka a společně 
s paní ředitelkou Mgr. Boženou Borýskovou předali dětem svou 
první knížku pro prvňáčky a památeční medaili. Nakonec všich-
ni předškoláčci zarecitovali básničku a zazpívali písničku, která 
sklidila velký potlesk. Pan místostarosta dětem popřál mnoho 
zdaru a vkročení správnou nohou do nové životní etapy. My se 
k panu místostarostovi přidáváme a  také přejeme všem novým 
prvňáčkům, ať se jim ve škole moc daří, najdou si spoustu nových 
kamarádů a nasbírají samé jedničky. 

Tento den je pro všechny učitelky radostným a smutným zá-
roveň, protože nás opouštějí šikovné děti, které máme moc rády 

ho děje zapojit, jelikož některé pohádkové postavy potřebovaly 
jejich pomoc. 

Divadélku Rolničky moc děkujeme za veselý zážitek.
Text a foto: Kolektiv MŠ Komenského

a přejeme jim, aby se jim dařilo nejen ve škole, ale i v životě. Dou-
fáme, že nás přijdou někdy navštívit a pochlubit se svým vysvěd-
čením.

Text: Bc. Anna Mičková, Foto: Aleš Korvas

DIVADÉLKO ROLNIČKY V MŠ KOMENSKÉHO

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ V MŠ KOMENSKÉHO

MŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Sto dva deváťáků opustilo Základní školu ve Starém Městě. 
Žáci devátých tříd ukončili povinnou školní docházku a nadále 
se již budou připravovat na budoucí povolání. V úterý 29. června 
2021 si z rukou ředitele základní školy Jana Zábranského, ale i se-
nátora Josefa Bazaly, starosty Kamila Psotky, místostarosty Marti-
na Zábranského nebo starostů obcí Kostelan a Zlechova převzali 
v prostorách SKC Staré Město pamětní listy a po letních prázdni-

V sobotu 3. 7. se na Zadově uskutečnil Český pohár horských 
kol. V kategorii do 6 let se na start postavila se svým bikem ro-
dačka ze Starého Města Vanesska Schneiderová. Přes výbornou 
startovací pozici, kterou si vyjela na posledních závodech v Jizer-
ských horách - Bedřichově, nebyl start podle její představy a do 
těžké lesní pasáže Šumavského národního parku vjížděla na dru-
hém místě za závodnicí hájící barvy Mercedes Trek Pirelli Pra-
ha. V tomto úseku se prakticky nedalo předjíždět, tak Vanesska 
musela respektovat nasazené tempo a spřádat plány, kde zaútočí 
na vedoucí závodnici. „Věděla jsem přesně, kde přijde má chvíle,“ 
řekla mladá bikerka a jedným dechem dodala: „Bylo to poslední 
těžké stoupání před cílem, poseté kameny a kořeny, kterých bylo 
tolik, že se jim vyhnout bylo prakticky nemožné. Tento úsek jsme 
den před závodem speciálně trénovali stále dokola. Měla jsem to 
najeté dokonale. Věděla jsem o každém kamínku a hlavně to, že 
kdo bude první nahoře už bude mít velkou šanci na vítězství.“ 
A měla pravdu. Právě v této pasáži zaútočila a kolem soupeřky se 
přehnala jak uragán. Následoval těžký, technicky náročný lesní 
úsek plný kořenů, pařezů a  jiných přírodních překážek se sjez-
dem na cílovou „rovinku“, která byla do mírného kopce. A v ní se 
na první pozici objevila právě Vanesska, která již mohutně finišu-
jícím soupeřkám nedala šanci a zvítězila nejen v Českém poháru 
2021, ale i v Přeboru Jihočeského kraje, jehož závod byl vzhledem 
nabitému programu součástí. Nyní nás čeká pár dnů odpočinku 
a  regenerace. Poté týdenní soustředění v  Rakouských Dolních 
Korutanech s  přípravou na Mistrovství ČR v  Harrachově, kam 
odcestujeme přímo z  Rakouska pět dnů před závodem. Pokud 
zůstaneme zdraví, bez zranění a budeme mít v závodě i  trošku 
štěstíčka, můžeme dosáhnout úspěchu. Konkurence je obrov-

nách již nastoupí na střední školy nebo odborná učiliště.
Čtyři třídy žáků poděkovaly svým třídním učitelům, jejichž 

rozloučení bylo často velmi dojemné. Na tvářích žáků, ale i učite-
lů bylo vidět, že se jim na základní škole líbilo.

Všem přejeme hodně štěstí a ať se jim ve zvolených oborech 
nadále daří.

Text a foto: Aleš Korvas

ská, ale jak napsal římský básník Publius Vergilius Maro: „Štěstí 
přeje připraveným. My rozhodně připraveni budeme.“ Zakončil 
svá slova trenér mladé bikerky z Teamu Open Cycling Academy 
Brno, jejichž barvy Vanesska vozí na svém dresu.

Text a foto: Radmil Schneider

ZÁKLADNÍ ŠKOLU OPUSTILO STO DVA ŽÁKŮ

VANESSKA SCHNEIDEROVÁ VYHRÁLA NA ZADOVĚ 
ČESKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL 
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Žádný čas není tak dlouhý, aby 
nám dal zapomenout.

Dne 11. července 2021 uplynulo 
35 let od tragického úmrtí naše-
ho drahého manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka pana Augus-
tina Holuba.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 6. 8. 2021 uplynou čtyři 
roky od úmrtí Františka Tichoně. 
S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami

Provozní doba koupaliště 
pro rok 2021

Červenec – Srpen: 

 po - ne  10:00 - 20:00

Září:

 po - pá  14:00 - 19:00
 so - ne   10:00 - 19:00

✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 

10. srpna 2021. 

Další noviny vyjdou 
27. srpna 2021.



PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ 2021



PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ


