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28. říjen je dnem státního svátku u příležitosti založení novo-
dobé republiky po konci první světové války, jednoho z nejkrva-
vějších válečných konfliktů v historii země.

Oslav založení republiky se každoročně účastní nejen zástup-
ci vedení města, zastupitelé, představitelé některých spolků, ale 
i veřejnost. Všichni se sešli ve čtvrtek 28. října 2021 u pomníku 
Obětem 1. světové války u prvního stupně Základní školy ve Sta-
rém Městě, kde byly položeny věnce k uctění památky padlých 
občanů. Svůj projev přednesl starosta města Kamil Psotka, Sta-
roměstská kapela zahrála státní hymnu a po společné fotografii 
se všichni odebrali k památníku obětí u brány hřbitova na Hra-
dišťské ulici. I u tohoto památníku položili nejvyšší představitelé 
města květiny.

V den oslav založení republiky se každoročně koná Světýlko-
vý průvod a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Protože se od pa-
mátníku u základní školy odcházelo již za tmy, byl pohled na prů-
vod občanů s desítkami svítících lampionů úchvatný. 

Po položení květin u hřbitova se celý průvod odebral směrem 
k náměstí Velké Moravy, kde čekalo po zahájení výstavy bonsají 

OSLAVA DNE ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Vážení spoluobčané, 
letos si připomínáme už 103. výročí od ukončení 1. světové 

války a vzniku Československé republiky, která od té doby prošla 
bouřlivými obdobími, kdy se měnilo významně politické i územ-
ní uspořádání. Dnes už máme Českou republiku. 

Více jak 500 mladých mužů ze Starého Města bylo v  prů-
běhu první světové války povoláno hájit zájmy země, v níž žili. 
Přibližně v každém druhém domě odešel někdo na frontu. Přes  

100 z nich se už nikdy nevrátilo a někteří pak zemřeli ještě i poz-
ději na útrapy války. Protože fyzicky nejzdatnější byli na frontě, 
tak veškerá starost o obživu a zabezpečení rodin dopadla na ženy 
a  starší obyvatele města. Navíc byli lidé sužováni materiálními 
i  finančními odvody na  podporu války. Takto se válka dotkla 
prakticky každého, kdo žil v  této zemi. Vedle vojáků bojujících 
v armádě Rakousko-Uherska se začaly utvářet legie, které vníma-
ly jako svůj úkol vznik samostatné republiky. Legie nejprve tvořili 
krajané žijící mimo Rakousko-Uhersko, k nim se přidávala řada 
vojáků, kteří upadli do zajetí v Rusku, Francii a později i v Itá-
lii. Ze Starého Města přešlo k legiím kolem 50 lidí a na pomníku 
Obětem 1. světové války u  prvního stupně základní školy jsou 
jména pěti legionářů, kteří už se z legií domů nevrátili. 

Dnes žijeme ve svobodné České republice, jejíž začátky byly 
spojeny s obětí vojáků první světové války nebo legionářů. Proto 
všem padlým obětem první světové války a  legií věnujme úctu 
a vzpomínku.  A zároveň vyjadřuji vděčnost za vaše konkrétní 
projevy sounáležitosti s  osudy obětí války. Tuto sounáležitost 
dokazují mnohé rozžaté svíce, umístěné na pomníku 1. světové 
války zejména v dušičkovém čase. 

Text: Kamil Psotka, starosta města, Foto: Aleš Korvas

SLOVO STAROSTY K VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

na všechny účastníky průvodu malé občerstvení připravené členy 
Kulturní komise města.

Po celou dobu průvodu i oslavy hrála účastníkům Staroměst-
ská kapela.

Text a foto: Aleš Korvas
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BONSAJOVÉ DNY VE STARÉM MĚSTĚ

DEN VÍNA VE STARÉM MĚSTĚ

Desítky a některé i stovky let staré bonsaje tvarované do nej-
různějších tvarů byly k vidění od čtvrtka 28. října 2021 až do ne-
děle 31. října 2021 ve  společenském sále pod kostelem Svatého 
Ducha. V těchto dnech se uskutečnil již druhý ročník společné 
výstavy bonsají českých a  slovenských bonsajistů sdružených 
v  národních asociacích. Výstavu organizovanou vyhlášeným 
bonsajistou Josefem Valůchem z Bonsai centra Isabelia ze Starého 
Města doplnila také výstava akademického sochaře Zdeňka To-
mánka.                                                          Text a foto: Aleš Korvas

Další ročník Dne vína se uskutečnil v  reprezentačních pro-
storech Jezuitského sklepa v sobotu 9. října 2021. Letošní ročník 
připravil a  odprezentoval svá vína sklepmistr Vinných sklepů 
Stojanov z Agro Zlechov Vlastimil Kňourek. Několik desítek ná-
vštěvníků přišlo ochutnat výběr z jejich produkce. Při degustaci 

byla možnost ochutnat také vzorky staroměstských vinařů.
Text a foto: Aleš Korvas
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Padesát stromů zasadila u  sportovního areálu Rybníček od-
poledne v  sobotu 23. října 2021 téměř stovka občanů Starého 
Města. Vyslyšeli tak nabídku vedení města, aby se stali součástí 
komunitního sázení nových stromů a udělali tak něco pro životní 
prostředí ve Starém Městě. Z počátku se zdálo, že lidí z řad veřej-
nosti mnoho nepřijde, to se ale brzy změnilo a nakonec postupně 
přišla téměř stovka od nejmladších až po více než devadesátileté. 

„Město Staré Město připravilo ve  spolupráci s  odborem ži-
votního prostředí výsadbu padesáti stromů, mezi kterými jsou 
zastoupeny zejména lípy, javory nebo duby a z ovocných stromů 
třešně a hrušně tak, aby se podařila zalesnit část nevyužité plochy 
před sportovním areálem Rybníček. Někteří lidé si na sociálních 
sítích stěžují, že město nedělá nic nebo dělá málo pro životní pro-
středí. Vyšli jsme proto vstříc těmto stížnostem a dali jsme i obča-
nům možnost, aby se podíleli na nově vznikajícím parku. Nevím, 
kolik z těch, kteří si stěžují, přišlo fyzicky zasadit pár stromků, ale 
početná účast veřejnosti nás všechny velmi příjemně překvapila,“ 
řekl starosta Starého Města Kamil Psotka.

OBČANÉ STARÉHO MĚSTA ZASADILI PADESÁTKU STROMŮ

Vzhledem k tomu, že půda byla velmi tvrdá a vyrytí klasic-
kým rýčem by nebylo možné ani po zvlhčení vodou, musela po-
moci s vyhloubením jámy pro osazení technika Technických slu-
žeb Staré Město. Lidé již potom v malých skupinkách jen zasadili 
stromky, doplnili substrát s výživou pro kořenový systém a nako-
nec přikryli kůrou a zajistili kůly chránící proti zlomení větrem.

Nálada byla velmi přátelská a dle reakcí lze soudit, že si pra-
covní odpoledne všichni užili. Počasí bylo krásně slunečné, ač 
chladné, proto přišel vhod čaj s  teplým grogem. Po dvou hodi-
nách práce bylo hotovo, a  všichni si tak mohli užít připravené 
občerstvení v podobě grilované klobásky a piva, pro děti byly při-
praveny i sladkosti.

Vedení města všem zúčastněným mnohokrát děkuje za  po-
moc při péči o životní prostředí ve městě.

Text a foto: Aleš Korvas
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Mateřská škola Rastislavova ve spolupráci s MAS Staroměst-
sko v rámci projektu Zlínského kraje se zapojila do projektu s ná-
zvem „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání pro území Zlínského kraje II“ ve školce pod názvem MALÁ 
TECHNICKÁ A MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA.

Nejprve se proškolily tři paní učitelky a pak následovalo 9 lek-
cí stavění a programování s dětmi ve třídě předškoláků. 

V lekcích Malé technické univerzity se děti postupně učily, jak 
se staví město, kdo je architekt, inženýr, projektant, vodohospo-
dář… Výstupy z lekcí byly domy, mosty, věže, čističky odpadních 
vod… Děti se také naučily, jak a  kudy vedou v  domě rozvody 
elektřiny, vody, odpady. Vše s využitím lega.

V části Malé digitální univerzity děti pronikaly do světa di-
gitálních technologií, seznámily se s  internetem i  s  jeho nebez-
pečím. Nakonec se naučily pomocí symbolů programovat malé 
roboty. A dařilo se nám všem.

Od organizátorů tohoto projektu jsme dostali velké množství 
materiálu, včetně robotů a stavebnic.

Možná vychováme budoucí inženýry, architekty nebo IT ex-
perty. Kdo ví.

Text: Milena Ulmannová,
Foto: MŠ Rastislavova

PROGRAMÁTOŘI V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE
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Zpívávají často naše děti v KMŠ. Oslavy totiž stále pokračují, 
22. 10. se uskutečnilo přátelské vzpomínkové posezení s bývalý-
mi zaměstnanci a zakladateli naší KMŠ paní Zinou Májíčkovou, 
Zdenkou Vojtkovou, současnými i bývalými zastupiteli města pa-
nem Antonínem Vavruškou a panem Františkem Slavíkem. Děti 
si opět připravily na odpoledne krátké pásmo a než s ním potěšily 
všechny přítomné, zasadily dopoledne na školní zahradě krásný 
narozeninový strom. Je to třešnička a společně jsme jí svatosvatě 
slíbili, že se o ni budeme dobře starat a že, až jednou vyroste, bu-
dou si v jejím stínu hrávat samé hodné děti.

Kdo by rád stále neslavil? Když zrovna nejucháme, tak se také 
velmi rádi vzděláváme. V letošním školním roce jsme se opět za-
pojili do spolupráce se Slováckým muzeem v Uh. Hradišti, kam 
pravidelně dojíždíme na tématické  programy s dílničkami, spo-
lupracujeme také s SVČ Klubko, díky jejichž poutavému progra-
mu „Mraveneček“ jsme se dověděli, jak to chodí v  mraveništi. 
Dále jsme podnikli výlet do Veselí nad Moravou, do střediska Bílé 
Karpaty, kde se děti seznámily s výrobou jídla z různých přírod-
ních zdrojů, například másla a ovesných vloček. Společně si pak 
na vlastnoručně vyrobených dobrotách pochutnaly. Pro děti byl 

SLAVÍME JIŽ 30 LET ŠKOLKY KRÁSNÉ JAKO KVĚT 

také velkým zážitkem tzv. Vesmírný stan, který jsme v říjnu po-
zvali do MŠ, abychom podpořili právě probíhající  výukový pro-
gram „Stvoření-Vesmír“, ve kterém se děti dověděly jak funguje 
naše sluneční soustava. Počasí nám také přálo, a tak jsme využili 
jednoho krásného říjnového odpoledne a uspořádali již tradiční 
školkovou drakiádu. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem 
obětavým rodičům ,kteří se školních akcí účastní a je podporují. 

Děkujeme, vaše děti a paní učitelky z KMŠ



Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

8

OD VÁNOC PO TŘI KRÁLE
16. 12. 2021│9 – 11 h│CEV ŽABKA

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

STARÉ MĚSTO

S sebou: přezůvky, jablko a tenkou svíčku

Přihlašování do 13. 12. 2021 (telefonicky, e-mailem): Jana Březinová│725 502 297│ sport@klubkosm.cz

KLUB SENIORŮ STARÉ MĚSTO

PRO SENIORY ZDARMA!!!

Vchod z ulice Krátká (pod čapím hnízdem)

Přátelské setkání s povídáním o tradicích. 
Výroba výzdoby stolu a novoroční větvičky.

Nechcete tvořit? Nevadí, přijďte posedět a popovídat si.

 

Otevíráme pro vás novou pohřební službu v Uherském Hradišti.  
 

Najdete nás na Otakarova 81, 686 01 Uherské Hradiště. 
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Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis 63. schůze rady města.
 program 64. schůze rady města.

1.1  operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
Uh. Hradiště, na zimní období 2021–2022.

1.2  uzavření Smlouvy využití obecního systé-
mu odpadového hospodářství pro zpětný od-
běr odpadních elektrozařízení mezi městem 
Staré Město společností ASEKOL a.s., Čes-
koslovenského exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, 
IČ: 27373231. Předmětem smlouvy je využití 
obecního systému odpadového hospodářství 
to zřízením místa zpětného odběru odpad-
ních elektrozařízení.

1.3  projektovou dokumentaci „Změna tech-
nologie světelného  signalizačního zaříze-
ní(SZ) SK1 „Podjezdu“ ve Starém Městě.

1.4  projektovou dokumentaci „Veřejné osvět-
lení Huštěnovská, Staré Město“.

1.5  projektovou dokumentaci „Areál býva-
lé drůbežárny ve Starém Městě - odstranění 
stavby“.

1.6  projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby „Hřbitov Staré Město – úprava  p r o -
stranství před smuteční síní.“
1.7 studii „Revitalizace obytné zóny Špitálky, 
Staré Město“, to ve Variantě 1 použitím obytné 
zóny.

2.1  zadávací podmínky soutěži na tvorbu no-
vého logotypu logo manuálu města Staré Měs-
to.

2.3  zadávací podmínky veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby na akci Územní plán, 
Staré Město.

2.4  zadávací podmínky veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávky Změna technologie 
světelného signalizačního zařízení (SSZ) SK1 
„Podjezdu“ ve Starém Městě.

3.2  termíny svatebních obřadů na rok 2022 
takto:
22.01., 19.02., 19.03., 23.04., 14.05., 11.06., 
16.07., 20.08., 17.09., 15.10.,  12.11., 10.12.

II. doporučila zastupitelstvu města

3.1  schválit veřejnoprávní smlouvu poskyt-
nutí účelové individuální dotace roce 2021 
rozpočtu města Staré Město žadateli Charita 
Uherské Hradiště, IČ 44018886, zastoupena 
Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem, se sídlem Vele-
hradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, 
na účel: provozní náklady služby Domácí hos-
pic Antonínek.
B)Individuální dotace
Charita Uherské Hradiště, IČ:44018886 
dotace:  30.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
(účel: provozní náklady služby Domácí hospic 
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Antonínek)

3.4  schválit veřejnoprávní smlouvu poskytnu-
tí účelové individuální dotace roce 2021  
rozpočtu města Staré Město žadateli:
B)Individuální dotace
         
Josef Valuch, IČ:11522348    
dotace: 20.000 Kč
se sídlem Ostrožská Nová Ves, Chaloupky 267
(účel: náklady spojené realizací akce Česko-
-slovenské bonsajové dny)

III. souhlasí

1.8  aby společnost Školní hospodářství, s.r.o., 
nyní se sídlem Velehradská 1469, Staré Město, 
IČO 26938243, zapsaná obchodním rejstří-
ku vedeném Krajského soudu Brně, oddíl C, 
vložka 46906, měla sídlo na adrese náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. 

3.3  převzetím záštity města Staré Město nad 
akcí Česko-slovenské bonsajové dny „Šutry“, 
která se uskuteční ve dnech 28. – 31.10.2021 
prostorách polyfunkčního sálu kostela sv. Du-
cha Jezuitského sklepa.

IV. rozhodla

2.2  zrušení výběrového řízení veřejné zakázky 
Úpravy prostranství před radnicí, Staré Město 
– veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce důvodů, že pro hodnocení nabídek není 
dispozici žádná cenová nabídka není mož-
né po zadavateli požadovat, aby pokračoval 
ve stávajícím výběrovém řízení.

V. určila

2.1  soutěži na tvorbu nového logotypu logo 
manuálu města Staré Město vyzvat tyto do-
davatele: MgA. Ondřej Zámiš, ondrej.zamis@
gmail.com, Čs. armády 4, 160 00 Praha 6, Stu-
dio Najbrt, studio@najbrt.cz, Nikolajky 822/7, 
150 00 Praha 5, Lemon design, info@lemon.
design, Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10, 
Miroslav Tischler, grafik@tischlerdesign.cz, 
Markéta Steinert, marketa@mrsteinert.com, 
Tereza Pejřimovská, terka.pej@seznam.cz, 
Toman design, info@toman-design.com, Krof-
tova 10, 150 00 Praha 5, Colmo v.o.s., info@
colmo.cz, Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 
5, Věra Marešová, vgrafik@vgrafik.cz, Nikola 
Bogdanovič, nikola@bogdanovic.cz, Dynamo 
design s.r.o., info@dynamodesign.cz, Osadní 
35, 170 00 Praha 7, Jan Kolář, kolargrafik@
gmail.com, Matěj Chabera, studio@chabera.
ch , Jakub Vaněk studio, studio@jakub-vanek.
cz, Jakub Vaněk, 398 43 Bernartice, Bojenice 
č.ev. 1, Růžolící chrochtík s.r.o., chrochtik@
chrochtik.cz, Komenského 1100, 252 30 Řev-
nice, m-ARK Marketing reklama s.r.o., pro-
dukce@m-ark.cz, studio@m-ark.cz, Želez-
niční 4, 779 00 Olomouc, IMAGE UP, s.r.o., 
roman@imageup.cz, Okružní 680, 686 05 
Uherské Hradiště, MgA. Michal Stránský, 
michal@sky.cz, Mojmírova 732, 686 03 Sta-
ré Město, TRIFID KP, s.r.o., trifid.kp@gmail.
com, Hradišťská 71, 686 03 Straé Město, Lit-
tle Greta, s.r.o., jan.blazek@littlegreta.co.uk, 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, LD stu-

dio, ld.studio@seznam.cz, Mariánské náměstí 
62, 686 01 Uherské Hradiště, Joker, spol. r.o., 
joker@joker-uh.cz, Masarykovo náměstí 35, 
686 01 Uherské Hradiště, Mgr. art. Yvona Jan-
dáková, jandakova@centrum.cz, 17. listopa-
du 1a, 690 02 Břeclav, Ak.soch. Daniel Ignác 
Trubač, info@trubacdaniel.cz, Polešovice 116, 
687 37.

2.3  pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby Územní plán, Staré Město vyzvat 
tyto dodavatele: Institut regionálních informa-
cí, s.r.o., Chládkova  898/2, Žabovřesky, 616 00 
Brno, IČ: 25585991, DIČ: CZ25585991, PS 
studio s.r.o., Revoluční 999/24d, 691 45 Podi-
vín, IČ: 095 16 964, DIČ: CZ09516964, Stemio 
a.s., Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Pra-
ha 1, Pobočka Zlín, J. Staši 165, 763 02 Zlín, 
IČ: 282 03 011, DIČ: CZ28203011, sw archi-
tekti s.r.o., Na Moráni 1750/4, Nové Město, 
128 00 Praha 2, Pobočka Zlín, Šedesátá 7051, 
budova 64/1, 760 01 Zlín, IČ: 071 73 971, DIČ: 
CZ07173971, URBANISTICKÝ ATELIÉR 
Zlín, s.r.o., tř. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, 
IČ: 469 73 753, DIČ: CZ46973753.

2.4  pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky akce Změna technologie svě-
telného signalizačního zařízení (SSZ) SK1 
„Podjezdu“ ve Starém Městě vyzvat tyto do-
davatele: KZ ENERGO s.r.o., Spodní 267/1, 
Bobrovníky, 748 01 Hlučín, IČ: 08972257, 
DIČ: CZ 08972257, SUPTel a.s., Hřbitov-
ní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 
25229397, DIČ: CZ 25229397, Yunex, s.r.o., 
Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČ: 09962638, DIČ: CZ09962638.

VI. projednala

2.5  burzovní dokumentaci obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita elek-
trická energie, centralizovaná poptávka – ve-
řejná zakázka na dodávky.

2.6  burzovní dokumentaci obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita zemní 
plyn, centralizovaná poptávka – veřejná za-
kázka na dodávky.

VII. uložila
1.  Odboru správy majetku, investic ŽP
2.5 kontaktovat stávajícího dodavatele elek-
trické energie žádostí prodloužení stávající 
smlouvy.     
T: ihned

2.6  kontaktovat stávajícího dodavatele zemní-
ho plynu žádostí prodloužení stávající smlou-
vy.     
T: ihned

Ing. Kamil Psotka  Mgr. Martin Zábranský
starosta  místostarosta



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

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

SVČ Klubko Staré Město a Městská knihovna Staré Město

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

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

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

MŮJ KNIŽNÍ HRDINA

Uzávěrka 
soutěže
16. 2. 2022

I.    kategorie: MŠ
II.   kategorie: 1. – 2. třída ZŠ
III.  kategorie: 3. – 5. třída ZŠ
IV.  kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
V.   kategorie: skupinová práce
VI. kategorie: ostatní

Vernisáž a vyhlášení vítězných prací ve středu 16. 3. 2022 proběhne 
 v prostorách Městské knihovny, kam jste srdečně zváni.

Věcné ceny budou vítězům předány na vernisáži. 
Výstava potrvá do 16. 5. 2022.

Svá díla odevzdejte nebo zašlete na jednu z adres:

InzerceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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KLUCI Z IX. D BODUJÍ
V  tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do  Logické 

olympiády – čtyři třídy II. stupně řešily během 30 minut logické 
úlohy, které všem daly opravdu zabrat. Ale byli jsme úspěšní. Petr 
Jarotek a Jakub Vávra z IX. D se dostali z celkem 1 110 soutěžících 

mezi nejlepší, postupují do krajského kola. Budeme jim držet pěs-
ti.Úspěchy žáků třídy s  rozšířenou výukou matematiky a  infor-
matiky nekončí. Lukáš Malý z 1 034 řešitelů úloh Přírodovědného 
klokana obsadil příčku nejvyšší – 1. místo v okresním kole.

Věříme, že další úspěchy budou následovat.  
 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ  
„ZLATÝ LIST“

V pátek 15. 10. 2021 se vybraní žáci naší školy zúčastnili kraj-
ského kola přírodovědné soutěže „Zlatý list“. Soutěž probíhala 
formou stezky s  otázkami na  připravených stanovištích včetně 
doplňujících úkolů. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií: mlad-
ších (6. třída) a starších (7. – 9. třída) žáků. Pro naši školu to byl 
úspěšný den, jelikož obě skupiny skončily na prvních místech.

SLAVÍME EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
V ANGLIČTINĚ

V týdnu od 4. do 8. října 2021 jsme s našimi žáky oslavili Ev-
ropský den jazyků, který připadá na 26. září a jeho hlavním cílem 
je podpořit jazykové a  kulturní rozmanitosti. V  rámci této tra-
dice byly pro žáky nachystány různorodé aktivity v jednotlivých 
ročnících. Žáci 6. ročníku měli za úkol nakreslit křídami jakékoli 
zvíře, anglicky popsat jednotlivé části těla a představit ho ústně 
ostatním spolužákům.

Žáci 7. ročníku si hodinu zpestřili anglickými písničkami, 
ve kterých doplňovali chybějící údaje na základě poslechu. Prak-
tickou angličtinu si vyzkoušeli žáci v  8. ročníku. Jejich úkolem 
bylo sestavit ve  správném pořadí dialogy na  téma – u  lékaře, 
v obchodě a v restauraci. Nechyběla ani prezentace scének před 
třídou.

Naši nejstarší žáci z 9. ročníku si připravili prezentace na téma 
Můj oblíbený zpěvák. Mnozí žáci pojali prezentaci formou kví-
zu, ve kterém museli jejich spolužáci podle hlasové ukázky hádat, 
o kterého zpěváka se jedná, a odpovídat na zajímavé otázky.

Po celé Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke stu-
diu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V RUŠTINĚ
Od roku 2001 se každým rokem 26. září slaví Evropský den 

jazyků. Naše škola si tento svátek připomněla různými aktivitami 
na hodinách ruštiny.

 Ruština patří mezi 5 nejpoužívanějších evropských jazyků 
spolu s angličtinou, němčinou, francouzštinou a  italštinou. Za-
tímco většina evropských jazyků používá pro psaný projev latin-
ku, v ruštině používáme azbuku. Ruská azbuka je písmo, které vy-
chází z cyrilice používané v Rusku a jiných rusky mluvících zemí. 
Azbuka, jak ji známe dnes, má podobu od roku 1942 a obsahuje 
33 písmen.

ČTVRŤÁCI NA DNĚ PROPASTI
V úterý 5. 10. jsme v ranních hodinách vyrazili za novými zá-

žitky do Moravského krasu.
Po hodině a půl cesty jsme už stáli na vyhlídce, kde jsme se 

zatajeným dechem pozorovali propast Macochu. Svou fyzičku 
jsme otestovali při procházce k  Dolnímu můstku. Poté jsme se 
s očekáváním i strachem zároveň vydali k lanovce. I přes drobné 
obavy to byl jeden z nejlepších zážitků tohoto výletu. Pokračovali 
jsme návštěvou Punkevních jeskyň, kde jsme zažili jeskynní tmu, 
pozdravili netopýry a projeli se na lodičkách. Naše zážitky jsme 
zakončili vydatným občerstvením a nákupem suvenýrů.

NÁVŠTĚVA Z AMERIKY 
V pondělí 27. září jsme měli se žáky třídy 8. D velmi originální 

hodinu anglického jazyka. 
K jednomu ze žáků přijeli na návštěvu teta a strýc z Ameriky, 

a tak jsme neváhali a s velkým nadšením jsme je přivítali v naší 
škole. Pro žáky to bylo velké překvapení a s úžasem jsme se všich-
ni zaposlouchali do  poutavého vyprávění paní Andrey a  pana 
Martina nejen o Chicagu, ve kterém bydlí, ale také o celkovém 
životě v Americe. Žáci se také zapojili do debaty se svými otáz-
kami, a tak přišla i řeč na zdravotní pojištění v Americe, školství, 
dopravu, počasí a sporty. Ještě jednou děkujeme za milou návště-
vu a příště se budeme opět těšit.

Text a foto: ZŠ

Základní škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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ADVENT – VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI K ŽEHNÁNÍ!

ADVENT NAŠÍ FARNOSTI

FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Dotazníkové šetření 
Spokojenost veřejnosti s nástroji a kvalitou obsahu komunikace města 

Město realizuje projekt „Koncepce komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností” jehož cílem je nastavit 
jednotný rámec komunikace, který budou dodržovat všichni zaměstnanci a zastupitelé tak, aby byla posílena důvěra v 
radnici a jejího vnímání jako otevřeného a vstřícného orgánu, který má zájem na participaci obyvatel na jeho fungování. 
Koncepce nastaví mechanismy pro zajištění kvalitního přístupu k informacím. 

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který má identifikovat klady a zápory komunikace úřadu  
a města. Dotazníkové šetření je anonymní a zabere Vám zhruba 15 minut. Dotazník můžete vyplnit rovněž prostřednictvím 
elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách města. Tištěnou verzi dotazníku můžete odevzdat na 
podatelně městského úřadu do 10. 12. 2021. 

Děkujeme! 

 

1. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování 
záležitostí s městským úřadem? 

 Telefonicky 

 Elektronicky – email 

 Elektronicky – datová schránka 

 Písemně – pošta 

 Osobní návštěva 
 

2. Jste celkově spokojen/a s množstvím dostupných 
informací o aktuálním dění ve městě? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím, neumím posoudit 

 Spíše ne 

 Ne 
 

3. Jste celkově spokojen/a s úrovní komunikací 
pracovníků městského úřadu Staré Město? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím, neumím posoudit 

 Spíše ne 

 Ne 
 

4. O jakou formu komunikace s volenými zástupci města 
byste měli zájem? 

 Osobní setkání – individuální 

 Osobní setkání – skupinové 

 Komunikace přes sociální sítě 

 Elektronická komunikace – email 
 
 
 

 
5. Jste spokojen/a s orientací včetně značení v budově 

městského úřadu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím, neumím posoudit 

 Spíše ne 

 Ne 
 

6. Jste spokojen/a s dostupností informací o plánech, dění 
a změnách ve městě a jeho úřadu? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím, neumím posoudit 

 Spíše ne 

 Ne 
 

7. Jste spokojen/a s dostupností informací o kulturních, 
sportovních a dalších akcích? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím, neumím posoudit 

 Spíše ne 

 Ne 

 
 
 
 
 
 

V neděli 28. 11. 2021 o první  neděli adventní 
začíná nový církevní rok .

Jako každoročně se stalo již tradicí, že o 1. neděli 
adventní jsou žehnány adventní věnce, které si věřící 
přinesou, a zapálí první ze 4 svící. Adventní věnec ať 
stmeluje rodinu kolem něho shromážděnou v mod-
litbě, rozjímání i rozhovoru.  Bohoslužby 1. neděle 
adventní (28. 11.) jsou v 7:00 a 10:00 hodin. A také 
v sobotu 27. 11. v 18:00 hodin.  Při všech bohosluž-
bách se žehnají adventní věnce!

Advent prožijeme v přípravách na smysl Vánoc 
– oslavy Narození Pána Ježíše Krista. K tomu nás 
vede také účast na bohoslužbách. Ty probíhají v pon-
dělí, středu a pátek v 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek 
v 6:30 hodin. Na začátku každé mše svaté  zpíváme 
starobylé adventní zpěvy  - roráty, děti jdou v průvo-
du s rozsvícenými lucerničkami,  účastní se bohoslu-
žeb a tím se zapojují do adventní soutěže . Vyhod-
nocení adventní soutěže se uskuteční na Hod Boží 
vánoční – 25. 12. v 15:00 hodin. 

V  pondělí 6. 12. začne mše sv. v  17:00 hodin. 
Po mši svaté přijde mezi děti sv. Mikuláš s doprovo-
dem, aby dělal radost nejen dětem, vždyť svou dob-
rotou se zapsal do srdce lidí už jako biskup v Myře.

Neměj strach, nauč se žehnat všem svým blízkým, všem, 
kteří tě mají rádi, i  těm, které milovat nedokážeš. Dělej 
to takto: 
„Kéž ti požehná dobrý a milosrdný Bůh, 
kéž tě zahrne svou láskyplnou a uzdravující přítomností, 
kéž ti stojí nablízku, když vstáváš i uléháš, když odcházíš 
a vracíš se, když pracuješ.
Kéž dopřeje zdar tvému dílu.
Kéž je ti nablízku při každém setkání a otevře ti oči k ta-
jemství, 
které k tobě září z každé lidské tváře. 

Kéž střeží všechny tvoje kroky, kéž tě podepírá, když jsi 
slabý,
kéž tě utěší, když se cítíš osamělý, kéž tě zvedne, když 
upadneš. 
Kéž jsi naplněn jeho láskou, jeho dobrotou a něhou
a kéž ti daruje vnitřní svobodu. 
Kéž ti toto dopřeje dobrý Bůh, Otec, Syn i  Duch svatý. 
Amen. 
(podle Bruna Ferrera, Balzám pro duši)

Požehnaný adventní čas
každému z Vás ze srdce přeje o. Miroslav 

„Každé požehnání, které dáš, se obrátí ve tvůj prospěch. 
Každé zlo, které budeš někomu přát, tě zničí.“

V úterý 14. 12. v 10:00 hodin prožijeme rorátní 
mši svatou s dětmi Křesťanské mateřské školky .

Návštěvy nemocných spojených se službou 
svátosti smíření, pomazáním a přijetím eucharis-
tie:  Čtvrtek 16. 12. od  8:00 hodin, pátek 17. 12. 
od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v sakristii nebo 
také na faře!

Možnosti k přijetí svátosti smíření: vždy půl ho-
diny přede mší svatou. Od 13. 12. do 23. 12. zpo-
vídají otcové našeho děkanátu ve  farním kostele  
sv. Františka Xaverského, vždy od 8:00 – 10:00 ho-
din.  V kostele Svatého Ducha bude také mimořád-
ná příležitost přijmout svátost smíření na 4. neděli 
adventní (19. 12.). Od 15:00 – 17:30 hodin budou 
zpovídat  dva zpovědníci (o. Pavel Bilinski z Jalubí  
a  o. Miroslav). VYUŽIJTE, PROSÍM, TĚCHTO 
PŘÍLEŽITOSTÍ K  PŘÍPRAVĚ SVÉHO SRDCE 
NA POŽEHNANÉ PROŽITÍ VÁNOC! Upřímně dě-
kuji!

Velký předvánoční úklid kostela proběhne v  so-
botu 18. 12. od 10:00 hodin.  Děkuji Vám, že přijdete 
pomoci!

V kostele Svatého Ducha jsou k dostání: kalendáře 
na rok 2022 (s církevním i občanským kalendáriem) 
za 70,- Kč, Vánoční oplatky (velké – 5 ks – za 12,- Kč, 
malé – 5 ks – za 10,- Kč). 
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8. Z jakého zdroje nejčastěji čerpáte informace o aktuálním dění ve Starém Městě? 

 Úřední deska na webu města 

 Úřední deska před budovou radnice 

 Webové stránky města 

 Facebook stránka města 

 Facebook skupina „Co mě štve i těší ve Starém Městě“ 

 Facebookové profily zástupců města (starosta) 

 Staroměstské Noviny 

 Jiné 
 
 

 

9. Jaký typ informací o fungování města Vás nejvíce zajímá / jaký typ nejčastěji vyhledáváte?  

 Provozní aktuality: Plánované a aktuální omezení/uzavírky 

 Občanská společnost: Každodenní dění ve městě, novinky, fotografie, zajímavosti 

 Kultura a volný čas: Společenské, sportovní a kulturní akce ve městě 

 Příležitosti: Možnosti odkupu nemovitostí a pozemků, pracovní příležitosti apod.  

 Rozvoj města: Investiční akce a rozvojové aktivity (stavby, projekty, nové služby) 

 Politika: Informace o jednání a výsledky jednání zastupitelstva a rady města 

 Komentáře, otázky a odpovědi: Stanoviska představitelů města, vyjádření úředníků k dané problematice 
  

10. Které komunikační kanály „úředních“ věcech (např. řešení životních situací) ze strany města preferujete? 

 Osobní jednání – návštěva úřadu 

 Elektronická – email 

 Elektronická – chat (např. na webu města) 

 Elektronická – Portál občana  

 Elektronická – Mobilní aplikace 

 Tištěná komunikace – dopisy / formuláře 

 Telefonický hovor 
 

11. Které komunikační kanály preferujete pro získávání informací o kultuře, sportu a volnočasových aktivitách? 

 Úřední deska na webu města 

 Úřední deska před budovou radnice 

 Elektronická – zasílání novinek emailem 

 Elektronická – kalendář akcí na webu města 

 Elektronická – Aplikace Hlášení rozhlasu 

 Tištěná komunikace – letáky 

 Tištěná komunikace – plakáty 

 Sociální sítě – Facebook města (stránka Dění ve Starém Městě) 
  



 

2 

 
 

8. Z jakého zdroje nejčastěji čerpáte informace o aktuálním dění ve Starém Městě? 

 Úřední deska na webu města 

 Úřední deska před budovou radnice 

 Webové stránky města 

 Facebook stránka města 

 Facebook skupina „Co mě štve i těší ve Starém Městě“ 

 Facebookové profily zástupců města (starosta) 

 Staroměstské Noviny 

 Jiné 
 
 

 

9. Jaký typ informací o fungování města Vás nejvíce zajímá / jaký typ nejčastěji vyhledáváte?  

 Provozní aktuality: Plánované a aktuální omezení/uzavírky 

 Občanská společnost: Každodenní dění ve městě, novinky, fotografie, zajímavosti 

 Kultura a volný čas: Společenské, sportovní a kulturní akce ve městě 

 Příležitosti: Možnosti odkupu nemovitostí a pozemků, pracovní příležitosti apod.  

 Rozvoj města: Investiční akce a rozvojové aktivity (stavby, projekty, nové služby) 

 Politika: Informace o jednání a výsledky jednání zastupitelstva a rady města 

 Komentáře, otázky a odpovědi: Stanoviska představitelů města, vyjádření úředníků k dané problematice 
  

10. Které komunikační kanály „úředních“ věcech (např. řešení životních situací) ze strany města preferujete? 

 Osobní jednání – návštěva úřadu 

 Elektronická – email 

 Elektronická – chat (např. na webu města) 

 Elektronická – Portál občana  

 Elektronická – Mobilní aplikace 

 Tištěná komunikace – dopisy / formuláře 

 Telefonický hovor 
 

11. Které komunikační kanály preferujete pro získávání informací o kultuře, sportu a volnočasových aktivitách? 

 Úřední deska na webu města 

 Úřední deska před budovou radnice 

 Elektronická – zasílání novinek emailem 

 Elektronická – kalendář akcí na webu města 

 Elektronická – Aplikace Hlášení rozhlasu 

 Tištěná komunikace – letáky 

 Tištěná komunikace – plakáty 

 Sociální sítě – Facebook města (stránka Dění ve Starém Městě) 
  

 

3 

12. Jak jste spokojen/a s pracovníky MěÚ Staré Město v níže uvedených oblastech? 
(1 - výborný až 5 - nedostatečný)  

 

 

13. Jak jste spokojen/a s komunikací volených zástupců Starého Města v níže uvedených oblastech? 
(1 - výborný až 5 - nedostatečný)  
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14. Jak jste spokojen/a s následujícími složkami fungování MěÚ Staré Město? 
(1 - výborný až 5 - nedostatečný)  

 
 

15. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

 Nechci uvádět 
 

16. Věková kategorie 

 Do 18 let 

 19-35 let 

 36-50 let 

 51-65 let 

 66 a více let 
 

17. Ekonomická aktivita 

 Zaměstnaný/Zaměstnaná 

 Podnikatel/Podnikatelka 

 Student/Studentka 

 V domácnosti 

 Nezaměstnaný/Nezaměstnaná 

 V důchodu 

18. Náměty, připomínky, doporučení městu a městskému 
úřadu v oblasti komunikace s veřejností: 
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DEMOLICE ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZAČALA

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ VE STARÉM MĚSTĚ
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Nová etapa areálu bývalého Školního hospodářství začala 
v  polovině října, když společnost, která demolici areálu vyhrá-
la ve veřejné soutěži, začala bourat první budovy. Po rozčlenění 
pozemku na  jednotlivé stavební parcely a  jejich zasíťování bu-
dou nabídnuty k prodeji. Na jejich místě vyrostou nové rodinné 
domy, které tak budou tvořit novou část Starého Města. 

„Předpokládáme, že nové parcely pro rodinnou výstavby by 
mohly být připraveny pro dražbu pravděpodobně během dvou 
let. Prodej se bude s největší pravděpodobností konat opět obál-
kovou metodou, stejně jako tomu bylo v  případě první etapy 
u ulice Velehradská. Tam již nyní stojí řadové i samostatně stojící 
domy a nově vybudovány byly také komunikace a veřejné osvět-
lení. Tato část již byla zkolaudována a slouží k bydlení rodinám,“ 
uvedl starosta Starého Města Kamil Psotka.

V případě druhé etapy by mělo dojít k prodeji 58 parcel, ná-

sledovat by měla ale ještě třetí, poslední etapa. Celkově by po pro-
deji všech parcel po bývalém statku Školního hospodářství mělo 
v dané lokalitě vzniknout téměř 76 domů.

Chybět nebudou ani parky.
Text a foto: Aleš Korvas

Práce dobrovolníků, kteří se věnují mládeži, ochraně životní-
ho prostředí nebo jiným oblastem, bývá většinou nejen bez náro-
ku na honorář, ale také časově náročná.  Lidé, kteří vedou dětské 
kroužky, pomáhají s organizací akcí pro veřejnost nebo se věnují 
ochraně životního prostředí, vytváří takovou činnost většinou 
v době svého volna, kdy by se mohli věnovat svým koníčkům nebo 
rodině. Právě pro takové spoluobčany je určeno ocenění, které již 
několik let udělují nejvyšší představitelé Starého Města vybraným 
dobrovolníkům. Ocenění dobrovolníků bývá schvalováno Radou 
města Starého Města buď na návrh organizací, čili spolků nebo 
i jednotlivců. Letošními oceněnými, kteří z rukou starosty Kami-
la Psotky a místostarosty Martina Zábranského převzali plaketu 
a pamětní medaili, byli Jan Junaštík a Petr Obdržálek.

Pan Jan Junaštík převzal ocenění za  dlouholetou činnost 
v Mysliveckém sdružení Lípa ve Starém Městě a za oblast ochrany 
a zlepšování životního prostředí. I ve svých 96 letech se každoroč-
ně zúčastňuje akce Ukliďme Česko, když chodí a sbírá odpadky, 
zejména v okolí vodní nádrže Louky.

Pan Petr Obdržálek se jako dlouholetý trenér volejbalové 
mládeže ve  Starém Městě podílí na  výchově volejbalistů, kteří 
ve starších kategoriích působí nejen v domácím klubu ve Starém 
Městě, ale i v nejvyšších soutěžích v rámci republikových týmů.

Za jejich práci, energii a čas věnovaný činnostem, za něž ob-
drželi ocenění, děkujeme.

Text a foto: Aleš Korvas
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÉ MĚSTO MÁ OPĚT 
„ZASLOUŽILÉ HASIČE“

Za  svoji dlouholetou a  obětavou práci pro roz-
voj dobrovolné požární ochrany ve  Starém Městě 
a Okresním sdružení hasičů v Uh. Hradišti byli oce-
něni br. Antonín Martínek a  br. Václav Kotačka st. 
vyznamenáním a nejvyšším titulem „Zasloužilý ha-
sič“.

Vyznamenání si převzali 26. 10. 2021 v  památ-
ném Centru hasičského hnutí na zámku v Přibysla-
vi z  rukou starostky SH ČMS Moniky Němečkové 
a  představitelů Výkonného výboru SH ČMS. Slav-
nostního aktu se zúčastnil i  starosta OSH Uh. Hra-
diště br. Václav Holásek a  manželky obou hasičů. 
Starosta OSH Uh. Hradiště br. Václav Holásek po-
děkoval oběma oceněným hasičům za  dlouholetou 
a  prospěšnou práci v  požární ochraně a  předal jim 
upomínkový dárek.

Vyznamenání nejvyšší, titul „Zasloužilý hasič“ 
putovalo do Starého Města po více jak 20 letech.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku pro-
spěchu.

MYSLIVCI USPOŘÁDALI HON NA PERNATOU ZVĚŘ
Měsíce říjen a  listopad bývají pro myslivce v  celé republice 

časem, kdy se pořádají společné lovy. Někde to bývá naháňka 
na  černou zvěř, která ve  velkém škodí zejména zemědělcům, 
ve  Starém Městě se pořádají společné lovy na  drobnou zvěř ať 
už pernatou, jako v sobotu 23. října 2021, nebo i srstnatou, která 
myslivce z MS Lípa teprve čeká. 

Stejně jako každý hon začíná nástupem a zahájením předse-
dou sdružení a mysliveckým hospodářem. Předseda staroměst-
ských myslivců František Zbraněk všechny přítomné přivítal 
a upozornil zejména na bezpečnost při zacházení se zbraní, hos-
podář Zdeněk Vaněk následně seznámil lovce s tím, jaká zvěř se 
bude lovit. Poté již byli všichni lovci, honci i čtyřnozí pomocníci, 
bez kterých by lovy nešly pořádat, rozdělení do tří skupin a po-
stupně se odebrali na stanovené lokality.

Na konci dne, když se všichni opět sešli v areálu Polního mlý-
na, bylo na výřadu před nastoupenými myslivci 14 bažantů, 11 
divokých kachen a jeden zajíc ulovený loveckým psem.

Na všechny přítomné čekala nakonec ještě poslední leč. Tak 
se nazývá společné posezení lovců, honců a  všech přítomných. 
Ve vytopené společenské místnosti se podával připravený guláš 
a nechyběla ani bohatá zvěřinová tombola.

Na závěr dne ještě někteří členové odešli pomoci s komunit-
ním vysazováním stromků v lokalitě Rybníček, která se nachází 
hned vedle Polního mlýna. Tuto akci připravili pracovníci Měst-
ského úřadu ve Starém Městě. Na volné ploše byla vysázena pa-
desátka stromů, které tady budou sloužit nejen nám, ale i našim 
potomkům.

Text a foto: Aleš Korvas 
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MĚSTO PŘEDALO SPOLKŮM DOTACE V DRUHÉM KOLE
Spolková činnost ve Starém Městě je vedením Starého Města 

podporována formou dotací. Ty bývají každoročně dvoukolové, 
vždy na jaro a na podzim. Spolky registrované ve Starém Městě 
tak mohou použít prostředky buď přímo na  svůj provoz, nebo 
na pořádání jednotlivých akcí pro veřejnost, ať už jde o vystoupe-
ní skupin, sportovních klubů nebo košty.  

Druhé kolo dotací si převzali zástupci spolků v obřadní síni 
staroměstské radnice v  pondělí 18. října 2021 z  rukou starosty 
Kamila Psotky, místostarosty Martina Zábranského a radních Jo-
sefa Trňáka a Marie Hráčkové.

„Máme velikou radost, že spolková činnost je ve Starém Měs-
tě tak populární a musím říct, že se jí daří. Je to vidět nejen při 
každoročním setkání zástupců spolků, kde jednotliví zástupci 
hodnotí uplynulý rok a představí činnost svých spolků, ale, a to 
mě těší dvojnásob, i během roku, kdy jednotlivé spolky připravují 
akce pro veřejnost,“ řekl místostarosta Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas
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VÁNOČNÍ BESÍDKU
20. 12. 2021│od 17 h
Společensko-kulturní centrum (Sokolovna)

Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dě z kroužků 
SVČ Klubko, které vám chtějí zpříjemnit předvánoční čas 

a předvést, co se již v kroužcích naučily.

Vstupné dobrovolné

SRDEČNĚ VÁS ZVEME na

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

Co je milostivé léto
Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci,
kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny1 a náklady
exekuce ve výši 908 Kč a stát vám odpustí veškeré úroky, úroky a poplatky z prodlení,
náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.

Jak dlouho akce potrvá?
Využít ji můžete pouze v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Jaké podmínky musím splňovat?
1. Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím – např.

dopravní podniky, ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Mostecká bytová atp.
Týká se to i České televize, Českého rozhlasu a zdravotních pojišťoven.

— Seznam všech institucí, na které se tato akce vztahuje, najdete na nedluzimstatu.cz.

2. Dluh je v exekuci – pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto
nelze uplatnit.

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na exekuce
vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní
správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Typické příklady exekucí, na které se milostivé léto vztahuje, jsou například exekuce na
zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů, dále nezaplacené
poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře nebo dluhy
na energiích u společností se státní účastí.2

Chci akci využít –
co pro to musím udělat?

2 Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin, dluhy vzniklé z odpovědnosti
za škodu způsobenou úmyslně, dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví, dluhy na výživném /
na náhradním výživném.

1 Jistinou se rozumí původní dlužná částka bez úroků, penále a nákladů na vymáhání.

1. Informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku
ke splacení.

Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny.
Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci
„Milostivé léto“. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, určitě ji do dopisu uveďte.

Stáhněte si vzor dopisu z webové stránky nedluzimstatu.cz/milostive-leto.

Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny),
proto mu napište co nejdříve.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve
skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty
a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že
jistinu už máte uhrazenou.

2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce.
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou
jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce.

Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní
exekutor. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o
Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto). Platba musí být
připsána na účet exekutora v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

3. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku.
Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás
osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme
po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v
pořádku.

Nevíte si rady?
Jste-li pracovníci pomáhajících profesí, napište nám na bara@institut-predluzeni.cz
nebo petra.lomozova@institut-predluzeni.cz.

V ostatních případech můžete využít help-linku Člověka v tísni – 770 600 800, která
funguje v pracovní dny od 9 do 17 hod, nebo jakoukoli neziskovou organizaci zabývající
se dluhovým poradenstvím (Rubikon centrum, Charita ČR, Romodrom a další).

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

Akce se uskuteční pouze v případě příznivé  epidemiologické situace



Akce se uskuteční pouze v případě příznivé 
epidemiologické situace
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PODĚKOVÁNÍ DOLINĚ NEJEN ZA LETOŠNÍ HODY
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych se krátce ještě vrátil 

k letošním hodům.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 

podíleli na organizací hodů, a to jak vede-
ní města a Sportovně-kulturnímu centru, 
souboru Dolina, členům kulturní komise 
při radě města, stárkům, rodičům stárků, 
ale i  prodejcům, kuchařům, kteří zajistili 
potřebné občerstvení. Velké uznání a ob-
div zaslouží všichni, kteří připravovali 
slavnostní kroje, jejichž příprava zabere 
vždy obrovské množství práce, trpělivosti 
a  lásky. Chci poděkovat i  chlapcům, kte-
ří pletli věnce, kterých bylo potřeba více 
jak 18 metrů celkem. Stárkám, které při-
pravovaly výzdobu, staroměstské právo, 
baranice, šavle a vše, co k tomu náleží. Dě-
kuji hodové chase, která nacvičila tradiční 
tanečky. Myslím, že se podařila i  hodová 
zábava, která byla z  důvodu covidových 
nařízeních poprvé venku a náměstí Velké 
Moravy. Měl jsem obrovskou radost, jak se 
bavila hodová chasa a  dokázala společně 
se Staroměstskou kapelou a  cimbálovou 
muzikou Bálešáci vytvořit krásnou atmo-
sféru a lidovou zábavu. Rád bych vzpome-
nul i  nedělní mši svatou, kde byla před-
stavena nová kniha s  názvem „Předkové 
nám, my potomkům“, která dokumentuje 
nejen historii, ale i  současnost. Hodové 
odpoledne, v  kterém vystoupily všechny 
folklorní skupiny, které pracují na  území 
Starého Města. Krásnou atmosféru, a  to 
i  přes nepříjemný vítr, vytvořil Vojenský 

umělecký soubor Ondráš z Brna, který byl 
hlavním hostem hodového odpoledne. Le-
tošní hody pro nás doma byly specifické. 
Vypravovali jsme nejmladšího syna On-
dřeje za staršího stárka. Což s sebou nese 
spoustu povinností, ale i velkou čest.  

Tyto hody byly výjimečné i  něčím ji-
ným. Vždyť je to 65 let, co začal působit 
soubor písní a  tanců Dolina ze Starého 
Města, který se zapsal do  mého života. 
V Dolině jsem prožil mnoho krásných let, 
potkal jsem se tu se svou manželkou Blan-
kou. V roce 1983 jsme spolu stárkovali. 

Po  Michalských hodech v  roce 1956 
se začala staroměstská chasa, pod vede-
ním Jana Vojtíka (šéf), pravidelně scházet 
a nacvičovat lidové písně, tance, nové cho-

reografie a  samozřejmě i  udržovat lidové 
zvyky a tradice. Vznikl tak soubor Dolina. 
Díky dobrovolným hasičům byly poříze-
ny první kroje a soubor se začal postupně 
rozrůstat. V  roce 1958 začala mít Dolina 
vlastní cimbálovou muziku pod vedením 
učitele (profesora) Jana Slováčka.

Za  ty roky Dolina vychovala velké 
množství skvělých tanečníků, verbířů 
a  muzikantů. Například zpěváky Miro-
slava Blahu, Antonína Drgáče, Mirosla-
vu Rokytovou (Krejčiříkovou), Antonína 
Gajdoše, tanečníky Jiřího Drgáče, Erika 
Feldvabela, Michala Trňáka, Kateřinu 
Andrýskovou, Jitku Šeflovou (Pilušovou), 
Simonou Škrabalovou (Gahurovou), mu-
zikanty Jana Rajmice, Josefa Polácha, Ji-
řího Pavlicu a mnoho dalších. Své jsem si 
v něm odtančil i já. Měl jsem také tu čest 
být jeho uměleckým vedoucím a  choreo-
grafem.

Dolina zachovává nejen tance a písně 
našeho krásného regionu, ale také Dol-
ňácka, Kopanic nebo vybraných regionů 
Slovenska. Samozřejmé je i  zachovává-
ní zvyků a  tradic. Členové se zapojují 
do  tříkrálové obchůzky, masopustního 
průvodu, chodí po šlahačce nebo koledují 
na Štěpána apod.

Za ty roky Dolina procestovala velkou 
část naší země, ale i  světa. Vždy přivezla 
s sebou kus Slovácka, který ochotně předa-
la a ukázala na krásy našeho regionu.

Do  dalších let bych celému souboru 
popřál hodně úspěchů, mnoho nadšených 
členů a  především, aby i  další generace 
žily pro folklor a tradice tak, jak pro ně žijí 
dnešní členové. 

Text: Senátor Josef Bazala
Foto: Aleš Korvas
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STAROMĚSTSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA OSLAVILA ŠEDESÁTKU
V sobotu 6. listopadu se uskutečnila 

v areálu Střední odborné školy a Gym-
názia Starého Města malá slavnost. Jedi-
ná staroměstská střední škola oslavila již 
60 let své existence a pro své bývalé pra-
covníky, absolventy i veřejnost otevřela 
na  celý den své brány, aby připomněla 
svou historii a  ukázala, čím žije dnes 
a co plánuje do budoucna. 

Na přelomu 50. a 60. let potřebovalo 
zemědělství, v této době silně podporo-
vané vládou, vychovávat nové kvalifiko-
vané odborníky. Z  rozhodnutí státních 
a  stranických orgánů byla ve  Starém 
Městě založena Střední zemědělská 
technická škola. Velkorysý projekt s bu-
dovou školy, tělocvičnou, internátem 
a  rozsáhlým technickým zázemím byl 
realizován v  letech 1958-1960 podle 
projektu architekta Františka Rozhona. 
Areál vznikl v  lokalitě Padělky, tehdy 
na úplném okraji Starého Města. O tom, 
že šlo o  kvalitní architekturu, svědčí 
i  to, jak budova i  dnes působí přívěti-
vě. Návštěvníci školy obdivují přede-
vším její zasazení do  okolní přírody.  
V  sousedství školy vyrostlo již o několik 
let dříve školní hospodářství, které po-
tom zajišťovalo zázemí pro výuku praxe 
v  zemědělských provozech. Unikátní 
propojení školy a  školního hospodář-
ství bylo obrovskou devízou pro učitele 
i žáky. Časy se ovšem mění a s nimi i pri-
ority vzdělávání. Zatímco bývalý školní 
statek mizí pod lžícemi bagrů, škola ka-
ždý rok vítá nové žáky, kteří zde kromě 
zemědělství studují i další obory.  

žimem. Málokdo si dnes umí představit 
povinné ranní rozcvičky, sobotní výuku 
a  vycházky do  města za  odměnu. Do  tří 
tříd denního studia nastoupilo 108 žáků. 
Kromě toho tu byly další tři třídy studia 
dálkového, třída jednoletého studia pro 
funkcionáře a  třída dobíhající mistrovské 
školy. To vše musel zvládnout ředitel, zá-
stupce, čtyři interní a čtyři externí učitelé 
a dvě vychovatelky. Posledním žijícím čle-
nem prvního učitelského sboru byl ještě 
donedávna usměvavý inženýr Ivan Bosák. 
Ten škole zůstal věrný až do svého důcho-
du v roce 1996. Víme od něj například to, 
že podle direktivního nařízení státu mu-
selo ještě v  60. letech nastoupit z  každé 
zemědělské rodiny povinně aspoň jedno 
dítě do  zemědělství, takže se stávalo, že 

Školu školou dělají především žáci 
a učitelé. Za celou dobu existence ji absol-
vovalo přes 5000 žáků a pracovaly tu na tři 
stovky učitelů. Je zajímavé, že za 60 let se 
ve  vedení vystřídalo jen sedm ředitelů. 
Každý z nich zanechal ve  škole výraznou 
stopu. Mnoho se vybudovalo, bylo potře-
ba odolávat politickým a  ekonomickým 
tlakům a přitom dbát na to, aby škola byla 
moderním vzdělávacím ústavem a  záro-
veň tou pravou Komenského dílnou lid-
skosti.

Výuka na  škole byla zahájena 1. září 
1961, ale protože dnešní budova ješt 
ě v tu dobu nebyla zkolaudována, učilo se 
ještě několik měsíců v  bývalé vile rodiny 
Mayových, majitelů cukrovaru. Tam byl 
také domov mládeže s velmi přísným re-
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i  velmi nadaní žáci museli projít učňov-
ským oborem nebo zde studovali i  žáci 
bez sebemenšího zájmu o  obor. Inženýr 
Bosák vzpomínal ale spíše na  veselé věci 
- hlavně na  praktickou výuku, zejména 
na každoroční dvoutýdenní ruční sklizeň 
42 hektarů cukrovky, které se povinně 
účastnili i učitelé. Pan Bosák, který ve ško-
le pracoval 35 let a zůstával s ní v kontaktu 
i v dalších letech, bohužel v minulém roce 
zemřel.

Škola si postupně získávala renomé 
v celostátním měřítku. Přes všechny tem-
né stránky minulého režimu musíme vidět 
i mnoho pozitivního: vzdělávali se tu vyni-
kající odborníci, kteří si později doplňova-
li vzdělání na vysokých školách a pracovali 
nebo dodnes pracují na významných pozi-
cích. A především bývalo dobrým zvykem 
zůstávat v oboru, přestože zemědělství ni-
kdy nebylo příliš lukrativní. 

Se změnou politického režimu se mě-
nila i společenská poptávka. Několikrát se 
změnil název školy. V letech 1991-1998, se 
stala její součástí rodinná škola, zaměřená 
na veřejnosprávní služby. K zásadní změ-
ně došlo v době šestnáctiletého působení 
ředitelky Ing.  Svobodové. Tradiční pěsti-
telství a  chovatelství nahradily komplex-
nější a  modernější obory agropodnikání 
a ekonomika zemědělství a výživy. Přibyl 
další obor s  názvem ekologie a  ochrana 
krajiny. Proběhlo zde také několik ročníků 
velkolepých regionálních výstav Zahrada 
Moravy, na jejichž tradici v této době na-
vazuje město. Škola pak především navá-
zala na  přerušenou tradici gymnazijního 
vzdělávání ve Starém Městě a v roce 1998 
zde byly otevřeny první dvě třídy gymná-
zia. Od 90. let se také rozvíjela intenzivní 
a plodná spolupráce s partnerskými škola-
mi v italské Latině a německém Tönisvor-
stu. 

Paralelně s historií střední školy ve Sta-
rém Městě se odvíjela v  Uherském Hra-
dišti na  Mojmíru o  něco mladší historie 
Středního odborného učiliště strojíren-
ského, později Střední odborné technické 
školy. K poslednímu zlomovému okamži-
ku v historii obou škol došlo 1. ledna 2012, 
kdy Zlínský kraj jako zřizovatel obě ško-
ly sloučil. Ředitelem se stal Mgr. Bedřich 
Chromek. Dnes sem mohou absolventi 
devátých tříd nastoupit na  gymnázium, 
vybrat jeden ze čtyř maturitních oborů 
odborné školy nebo jeden ze čtyř oborů 
učebních. 

V  nelehké epidemiologické situaci se 
organizátorům podařilo sestavit kulturní 
program s vystoupením žáků i pěveckého 
sboru učitelů, vernisáží výtvarných prací 
a  prezentací efektních chemických po-
kusů. Atmosféra slavnosti byla vzhledem 
k  situaci trochu komorní, ale o  to srdeč-
nější. O  tom, že škola nadále leží mnoha 

lidem na srdci a v srdci, svědčí i výčet 
hostů. Starosta Kamil Psotka zdůraz-
nil, jak si město váží toho, že má také 
„svou“ střední školu. Na dobrou spo-
lupráci města a  školy zavzpomínal 
také senátor Josef Bazala. Zcela osob-
ní pak byla zdravice místostarosty 
Martina Zábranského, který zde byl 
po řadu let oblíbeným učitelem a zá-
stupcem ředitele. 

Kromě historie se také hovo-
řilo o  současnosti a  budoucnosti 
školy. Škola má v  současnosti přes  
700 žáků a chce reagovat na nové po-
třeby vzdělávání a  trhu práce. Je za-
pojena do několika projektů a učitelé 
i žáci netpělivě čekají, že situace zase 
dovolí obnovit ty zahraniční. 

Text: Pavel Palička,  
Foto: Benedikt Chybík

SOŠG



Akce se uskuteční pouze v případě příznivé 
epidemiologické situace
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA

Dne 7. prosince oslaví osmdesáté naro-
zeniny pan Anastasius Bukvald ze Sta-
rého Města.

Do dalších let přejí hodně zdraví a Bo-
žího požehnání manželka Ludmila  
a děti rodinami.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin
 bude 7. prosince 2021. 

Další noviny vyjdou
 21. prosince 2021.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 
již nyní začínáme s přípravou největšího motoristického 

svátku na Slovácku. Začínáme s papírovou válkou týkající se 
dopravního omezení, zajištění dopravního značení, RZS atd.

Již nyní však víme, že budeme potřebovat cca 80 lidí 
na trati v některém z prvních květnových víkendů 2022 - je-
jich úkolem je zajišťování pořádku v případě nehody jezdce 
ve spolupráci s hasiči a hlídání diváků, aby nám nevstupovali 
na trať a dodržovali bezpečností zóny.

Odměnou za  dvoudenní přítomnost vám bude finanční 
odměna 1000 Kč/den a v případě zájmu také svezení na vlast-
ním motocyklu v čestném kolečku za safety carem. Pro od-
vážnější nabízí místní sidecar komunita svezení v roli spolu-
jezdce.

Dobrovolníci, prosím, posílejte svá jména na mail: slovac-
kyokruh@seznam.cz

Text: Petr Chmelař, 
Foto: Aleš Korvas

Česko zpívá koledy 
 s Deníkem

Zapište si do diářů termín  
středa 8. prosince 2021 od 17. hodin

 
I letos si společně zazpíváme tři koledy, které 
již známe: Nesem vám noviny, Narodil se  

Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma. O dal-
ších dvou rozhodnete svým hlasováním.  

Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, 
Vánoce přicházejí.

Sejdeme se 8. prosince 2021 v 17 hodin 
na náměstí Velké Moravy, abychom nejen spo-

lečně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.

Chcete s námi i letos zpívat koledy?

Stačí vyplnit přihlašovací formulář 
na www.ceskozpivakoledy.cz



SRAZ LOŇSKÝCH ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI

Foto: Aleš Korvas



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků ze dne 15. října 2021, skupinka ve 13:00 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Martin Navrátil, Vilém Valštýn, Juliana Magdálková, Eliáš Tůma, David Trňák, Isabella Goin, Mikaela Šváčková.

Vítání občánků ze dne 15. října 2021, skupinka ve 13:30 hodin. Jména dětí zleva doprava: 
Vojtěch Vávra, Stella Zion, Jasmine Zion, Jáchym Bělaška, Anastázie Fritschková, Albert Hrudňák, Lukáš Benedík.

Foto: Aleš Korvas


