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Vloni vybudovaný stožár s čapím hnízdem na místě bývalé-
ho komínu u budovy základní školy se letošním obyvatelům líbí. 
Dokonce natolik, že se podařila vylíhnout první čtyři mláďata. 
Vloni sice byla snesena vejce, ale vylíhnutí se nepodařilo. Vše se 
děje pod drobnohledem kamerového systému, který je veřej-
nosti přístupný online na webové adrese https://www.ipcamlive.
com/5ca7589bb4c42. Ten navštěvují denně desítky lidí a mnozí 
z nich pozorovali v přímém přenosu i samotné líhnutí mláďat z va-
jec.

První potomek se letos z vejce dostal ven 16. května.
Text: Aleš Korvas, 

Foto zasláno Robertem Januškou, zdroj https://www.ipcamlive.
com/5ca7589bb4c42

Ve Starém Městě platí od října 2018 obecně závazná vyhláška, 
která stanovuje zákaz hlučných činností v neděli a státem uznané 
svátky mezi 6 – 14 hodinou. V tyto dny a v těchto časech je na úze-
mí města zakázáno používání přístrojů, které by svým hlukem 
mohly narušovat občanské soužití. Jedná se především o sekačky 
na trávu, křovinořezy, cirkulárky a podobné stroje.

„Ani po roce a půl však někteří občané vyhlášku nedodržují 
a hlukem obtěžují ve dnech volna ostatní spoluobčany. Rád bych 

proto požádal všechny obyvatele Starého Města, aby ve stanove-
ných dnech hlučné činnosti omezili, děkuji,“ řekl starosta Josef 
Bazala.

Za porušování pravidel lze ve smyslu zákona o přestupcích 
na místě uložit blokovou pokutu do výše 5000 korun (Městská po-
licie), ve správním řízení pak pokutu až do výše 30 000 korun.

Text: Aleš Korvas

ČÁPI UŽ MAJÍ VYLÍHNUTÁ ČTYŘI MLÁĎATA

ZÁKAZ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ NĚKTEŘÍ OBČANÉ NEDODRŽUJÍ

Rada města vyhlašuje termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města v roce 2020. Termín 
pro přijímání podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města Starého Města je stanoven ode dne vyhlášení Radou města 
Staré Město od 20.05.2020 do 09.06.2020. Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města a formulář návrhu na udělení Ceny 
města Starého Města jsou na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město - Cena města.

Spolková činnost je pro představitele Starého Města důležitou součástí městského života. Ve více než padesáti různých spolcích, 
které ve Starém Městě působí, je aktivních několik tisíc spoluobčanů. Město Staré město proto dvakrát ročně poskytuje dotace pro 
jednotlivé spolky, aby jim pomohlo s financováním jak jejich činnosti, tak pořádáním akcí s účastí veřejnosti. Ať už se jedná o košty, 
vystoupení na městem pořádaných akcích nebo sportovních dnech. Jarní část dotace je určena právě na náklady související s organi-
zací akcí pro veřejnost. Ty ale byly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve velké většině zrušeny, některé se podařilo alespoň 
přesunout na pozdější termíny. To ale znamená, že dotace, které město spolkům poskytlo, nemohou být využity k účelům na jaké 
byly poskytnuty. Reálně proto hrozilo, že spolky, které kvůli koronaviru nemohly naplánované akce uskutečnit, budou muset finance 
městu vrátit. „Kontaktovali jsme jednotlivé spolky s tím, aby provedly změnu v žádosti o dotaci a požádaly o finance buď na jinou 
akci, nebo termín plánovaných akcí přesunulo na pozdější termíny, aby se nedostaly do kolize s podmínkami dotací,“ řekl na posled-
ním zasedání zastupitelstva místostarosta Martin Zábranský.

Spolky ve Starém Městě jsou většinou přímo závislé na financování z dotačních titulů jak města, tak například fondů kraje a mi-
nisterstev. Bez jejich prostředků by nemohla spolková činnost probíhat v takové míře jako dosud. „Vedení města je jasné, že spolky 
za zrušení akce nemohou, proto se snažíme upravit podmínky pro to, aby žádný spolek nemusel dotace vracet nebo být krácen,“ 
doplnil starosta Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas

CENA MĚSTA STARÉHO MĚSTA 2020

DOTACE PRO SPOLKY 
NEBUDOU KORONAVIROVOU KRIZÍ DOTČENY

https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42
https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42
https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42
https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42
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Stavba nové dálnice D55 kolem Starého Města jde zatím podle 
plánu a bez náznaku nějakého zdržování. Již na konci uplynulého 
roku bylo místo plánované dálnice prozkoumáno pyrotechniky 
v rámci pyrotechnického průzkumu. Z druhé světové války byla 
železnice i průmyslové areály hojně bombardovány. Existovalo ri-
ziko, že by pod zeminou mohly být pozůstatky nevybuchlé munice. 
To se naštěstí ve zkoumaných úsecích nepotvrdilo, a silničáři proto 
mohli přistoupit k odstraňování ornice v místech stavby. Veškerá 
ornice bude rozprostřena na okolní pole, neboť se jedná o cennou 
surovinu. 

Již nyní se pohybují na staveništi také archeologové. Ti provádí 
záchranný průzkum ve vytipovaných lokalitách. Jakmile zde jejich 
práce skončí, může začít Ředitelství silnic a dálnic se samotnou 
stavbou.

„Podle současného tempa a průběhu by mělo vše probíhat a na-
vazovat na sebe podle plánu. Pokud nenastane žádná neočekávaná 
událost, mohly by stavební stroje začít se samotnou stavbou již bě-
hem podzimu,“ uvedl starosta Starého Města Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

STAVBA D55 POKRAČUJE PODLE PLÁNU
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Sociální sítě jsou zásobeny v dnešní době především stížnost-
mi obyvatel na jednotlivé projekty, které se na území Starého Měs-
ta konají. Výjimkou není ani obnova ekosystému slepých ramen 
řeky Moravy, pro které jsou zaužívány názvy Čerťák I., Čerťák II., 
Zasypané, Vytrávené, Přední a Zadní Morávka. Projekt, který byl 
zahájen na začátku listopadu 2018 a jehož realizace má trvat až 
do konce roku 2023, byl připravován již mnoho let a mnohokrát 
odložen. Původně jej mělo realizovat přímo město Staré Město. 
„Revitalizace odstavených ramen řeky Moravy byla městem Sta-
ré Město připravována více než čtrnáct let. Osobně si myslím, že 
se jedná o velmi dobrý záměr, který dokáže zadržet vodu v krajině 
a postupně oživit umírající lokalitu. Ta bude sloužit širokému okolí 
a především občanům Starého Města,“ sdělil starosta Josef Bazala

To se ovšem neuskutečnilo a projekt převzal zapsaný ústav Slepá 
ramena (SR), zastoupený ředitelem Radkem Fojtíkem.

Dle tiskové zprávy, kterou SR poskytla, proběhla již v dubnu 
2019 prezentace celého projektu za účasti odborné i laické veřej-
nosti, zástupců spolků nebo radnice, kde byly zodpovězeny veškeré 
dotazy.

Jak je možné dočíst se na sociálních sítích, zejména na strán-
kách týkajících se Starého Města, živá diskuze panuje především 
ohledně kácení stromů, dřevin, čistících prací na jednotlivých ra-
menech. Rekonstrukce břehových porostů je podle Fojtíka jednou 
z významných akcí tohoto projektu. V současné etapě projektu 
dochází k vykácení agresivní stromové zeleně, zejména javoru ja-

sanolistého a akátu. Postupně bude ale odstraněná zeleň nahrazena 
více než 36 tisíci keři a stromy, které jsou původními dřevinami, 
zejména dubem, jilmem, habrem, topoly a vrbami.

Podle ředitele Radka Fojtíka je cílem projektu propojení vybra-
ných slepých ramen a jejich vyčištění od nánosu sedimentů, vytvo-
ření přirozeného přechodu pro ryby, vykácení nepůvodních dřevin 
a jejich nahrazení původními druhy. Tomu jsou také přizpůsobeny 
veškeré práce s tím spojené. „Zcela konkrétně u slepých ramen Vy-
trávené a Zasypané je nutné vyčistit slepá ramena od nánosů kalů 
z bývalého cukrovaru a směsného stavebního materiálů, který byl 
do slepých ramen vyvážen za minulého režimu. Tehdy se na ekolo-
gii ještě nedbalo,“ uvedl Radek Fojtík. Ve stručnosti řečeno, pokud 
by se sedimenty neodstranily a nedošlo by k propojení zásobení 
vodou z řeky Moravy, bylo by jen otázkou času, kdy by slepá rame-
na zcela vyschla.

Často diskutované jsou také betonové konstrukce nad a pod Ku-
novským jezem. Vtokový objekt do Čerťáku bude obnoven a bude 
zaručovat zásobování vodou z řeky Moravy všech slepých ramen, 
která budou vzájemně propojena. Výtok zpět do řeky Moravy bude 
pod jezem od ramene Vytrávené. Tím bude zajištěna cirkulace 
a průtok vody. Dojde také k veliké zásobě vody v krajině, která mo-
mentálně korytem řeky pouze proteče, slepá ramena, která by měla 
tvořit přirozenou zásobárnu vody, ale postupně vysychají a tento 
účel neplní. To by se po dokončení mělo změnit.

Text a foto: Aleš Korvas

OBNOVA EKOSYSTÉMU SLEPÝCH RAMEN
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Ve Zlíně – Malenovicích vznikne nová krajská nemocnice. 
Investiční záměr za osm miliard korun odsouhlasili v pondě-
lí 4. května 2020 i napodruhé krajští zastupitelé. Potvrdili tak své 
prosincové hlasování, na němž dali nové nemocnici zelenou popr-
vé. Vybudována by měla být již v roce 2025.

První hlasování v prosinci ale narazilo na silnou kritiku nejen 
opozičních zastupitelů, ale také Ministerstva vnitra ČR. To kriti-
zovalo zařazení bodu o nemocnici i samotné hlasování. Aby se 
Zlínský kraj vyhnul dlouholetému soudnímu sporu, rozhodl se 
hlasování opakovat. I druhý pokus těsnou nadpoloviční většinou 
prošel, a po několika hodinách jednání a vystupování zastupitelů 
i občanů tak bylo potvrzeno, že nová nemocnice má v Malenovi-
cích vzniknout.

Pro nakonec hlasovali nejen všichni zastupitelé KDU-ČSL, 
STAN, ale i SPD a po jednom zastupitelé z ČSSD a ODS. Proti se 
vyjádřili členové ANO 2011, Soukromníci a Svobodní a také pět 
členů Klubu zastupitelů ČSSD. Nesouhlas při hlasování vyjádřili 
také všichni komunisté kromě jednoho z nich. Jaroslav Kučera se 
hlasování zdržel.

Zasedání krajského zastupitelstva se konalo v sále Kongreso-
vého centra z důvodů opatření proti koronaviru. Před samotným 
hlasováním se do diskuze přihlásilo několik desítek lidí, kteří přišli 
vyjádřit svůj názor. Debata byla místy hodně vášnivá. K samotné-
mu hlasování se zastupitelé dostali až po několika hodinách ko-
mentářů občanů a odborníků, i když měl každý na svůj příspěvek 
limit tří minut.

Potvrzení investičního záměru na novou krajskou nemocnici 
tak dalo zelenou k přípravě projektu. Ten by měl být hotov do dvou 
let.

Současný areál by se měl proměnit na novou městskou čtvrť, 
která by měla sloužit k výstavbě krajských i městských prostor pro 
sociální služby, ale i novou bytovou výstavbu.

Text: Aleš Korvas

NOVÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE ZNOVU SCHVÁLENA
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11. července 2020 v 9:30 hod v olomouc-
ké katedrále 

bude náš bohoslovec Michal Staufčík vysvěcen k jáhenské službě.
Na svém hierarchickém stupni a ve svém řádu svěcení zosob-

ňuje jáhen trojím způsobem Krista, služebníka Otcova:

1) jako učitele: hlásá a vysvětluje slovo Boží.

2) jako posvětitele, když uděluje křest, rozdává svaté přijímání 
a slouží svátostinami.

3) jako oživovatele (pramen života), když slouží a je duší spo-
lečenství nebo jednotlivého úseku církevního života (Jan Pavel II., 
alokuce z 13. 3. 1985)

Foto: František Ingr. Člověk a víra

TŘI STUPNĚ SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
Svátostí kněžství jsou někteří věřící jménem Kristovým usta-

novováni a přijímají dar Ducha svatého k tomu, aby Božím slovem 
a milostí řídili církev. Svátost kněžství se uděluje vkládáním rukou 
biskupa a modlitbou, v níž biskup dobrořečí Bohu a vyprošuje dar 
Ducha svatého k naplnění své služby.

Biskupství
Mocí biskupského svěcení a hierarchického společenství s hla-

vou a  členy biskupského sboru se svěcenec stává členem tohoto 
sboru.

Biskupský sbor je nástupcem sboru apoštolů v učitelském úřa-
dě a pastýřském vedení, v němž apoštolský sbor stále trvá. Bisku-
pové tedy „jako nástupci apoštolů přijímají od Pána, jemuž byla 

dána veškerá moc na nebi i na zemi, poslání učit všechny národy 
a hlásat evangelium všemu tvorstvu, aby všichni lidé dosáhli spásy 
vírou, křtem a plněním přikázání (srov. Mt 28, 18)“. Sbor biskupů 
tím že je sdružen pod jednou hlavou římského biskupa, Petrova 
nástupce, vyjadřuje pospolitost, jednotu, rozmanitost a  všeobec-
nost Kristova stádce.

Kněžství
Kněžským svěcením se uděluje svátost, kterou jsou kněží „po-

mazáním Duchem Svatým označeni zvláštním znamením, a  tím 
připodobněni Kristu-knězi tak, že mohou jednat jménem Krista 
hlavy“.

Kněží tedy mají účast na kněžství a poslání biskupa. Tito svě-
domití spolupracovníci biskupů, povolaní sloužit Božímu lidu, vy-
tvářejí se svým biskupem jediný kněžský sbor, který má však různé 
úkoly. 

Ve svém stupni služby se podílejí na úkolu Krista, jediného pro-
středníka (l Tím 2,5), a hlásají všem lidem Boží slovo. Své posvátné 
poslání vykonávají hlavně při slavení eucharistie. Kajícníky a ne-
mocné věřící smiřují s Bohem a posilují je, přednášejí také Bohu 
Otci všechny potřeby a prosby věřících (srov. Žid 5,1-4). V mezích 
své moci vykonávají poslání Krista, pastýře a hlavy, shromažďují 
Boží rodinu jako společenství bratří a sester žijících v jednotě a ve-
dou ji k Bohu Otci prostřednictvím Krista v Duchu Svatém. Mimo-
to věnují své síly kázání a vyučování (srov. l Tim 5,17); co v zákoně 
Páně četli a rozjímali, v to věří, v co uvěřili, tomu učí, a čemu učí, 
podle toho jednají.

Jáhenství
Podle apoštolské tradice jsou jáhnové svěceni vkládáním rukou, 

aby skrze svátostnou milost účinně naplnili svou službu. Jáhenské 
svěcení měla katolická církev již od apoštolských dob ve velké úctě.

Na jáhny „jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke služ-
bě. Posíleni svátostnou milostí slouží Božímu lidu ve společenství 
s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatel-
skou a charitativní“. (Liturgie.cz)

Modlitba za kandidáty svěcení
Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti naše bratry,
kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,
skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku,
aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.
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Římsko-katolická farnost Staré Město a Scholička Vás všechny srdečně zve na  
přednášku církevního historika Mgr. Josefa Mikuláška, Ph.D.

„Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu!“

Střípky ze života papeže sv. Jana Pavla II. (1920–2005) u příležitosti 
100. výročí narození

5. června v 17:45 hod (po večerní mši) 
v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě
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Rozvolňování opatření proti šíření koronaviru ze strany vlá-
dy umožnilo členům folklorního souboru Dolina a  zástupcům 
kulturní komise města postavit májku na náměstí Velké Moravy 
i letos. I když počasí v pátek 15. května 2020 v porovnání s uply-
nulými roky nebylo zrovna ideální, všichni se těšili, že se po ně-
kolikatýdenní odmlce zase potkají a  společnými silami symbol 
jara vztyčí před kostelem Svatého Ducha i letos.

Přípravu kmene stromu, který folkloristům připravili mysliv-
ci z Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě, si vzali na sta-
rosti mladší účastníci setkání. Odkornění kmene netrvalo dlouho 
a o moc déle nezabralo ani ženským zástupkyním nazdobení věn-
ce, který se připevnil na vršek májky. Krepovým papírem a stuha-
mi ozdobený vršek stromu ukrývá, jak je již tradicí, poklad v po-
době půl litru slivovice, který se vypije po kácení máje.

Průběh samotného stavění komplikoval nárazový vítr, ale 
zkušení stavitelé pod taktovkou Erika Feldvabela si za  pomocí 
několikametrových stojek stromů poradili. Pak už nezbývalo nic 
jiného než májku řádně zafixovat pomocí klínů, aby nehrozil její 
pád.

Text a foto: Aleš Korvas

Požární sirény svolání hasičů a následné výbuchy. Tak vypa-
dala noc z neděle na pondělí 18. května 2020. Ve 2:08 hodin ob-
drželi staroměstští hasiči signál oznamující požár v průmyslovém 
objektu bývalého Zemědělského družstva Dolina na Huštěnov-
ské ulici. Hustý černý dým zahalil také Velehradskou ulici.

Po  příjezdu na  místo už byli přítomni profesionální hasiči 
z Uherského Hradiště, kteří již začali s hašením čtyř zaparkova-
ných kamionů. Do likvidace požáru byly přivolány také jednotky 
dobrovolných hasičů ze Starého Města, Babic a Kunovic celkem 
se šesti cisternami. Požár byl ale takového rozsahu, že si velitel 
vyžádal ještě další dvě jednotky dobrovolných hasičů z Buchlovic 
a Jalubí.

VE STARÉM MĚSTĚ STOJÍ MÁJ I LETOS

STARÉ MĚSTO V PONDĚLÍ PROBUDILY VÝBUCHY
Požár se hasičům zasahujícím v dýchacích přístrojích podaři-

lo lokalizovat těžkou pěnou, došlo ale k úplnému zničení zapar-
kovaných nákladních automobilů včetně jejich nákladu. Výbu-
chy, způsobené hořícími pneumatikami, které byly slyšet v noci 
několik kilometrů daleko, poškodily skleněné výplně oken neda-
leké budovy.

Celou záležitost si převzala k řešení Policie České republiky 
a vyšetřovatel hasičů. Příčina požáru ani výše škody zatím není 
známá. Pozitivní zprávou je, že nedošlo k žádnému zranění osob.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: SDH Staré Město a HZS Zlínského kraje a Policie ČR
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Tönisvorst. Katolický farář Ludwig Kamm, který pečoval 
o kostely sv. Godeharda ve Vorstu a sv. Cornelia v St. Tönis, nás 
opustil v březnu tohoto roku. Nikdy nelitoval volby svého povolá-
ní. Od Stephanie Wickerhart.

Není to člověk, který by o věcech jen mluvil. Je to člověk, který 
má srdce na správném místě. Při otázce na nejhezčí vzpomínku 
vážící se k jeho 35leté činnosti teologa, uvedl farář Ludwig Kamm 
opravu kostela sv. Godeharda, koupi domu ve  Vorstu, obnovu 
varhan, udělení Spolkového kříže za zásluhy a procesí sv. Gode-
harda. V průběhu rozhovoru však vyvstávají ještě další témata, 
která se ukazují jako podstatně důležitější, než ta právě zmíněná.

Mnoho mladých lidí, kteří našli svůj domov v  domech Za-
chea ve městě Gitega v Burundi, získalo vzdělání a vydalo se svou 
vlastní cestou, ještě dnes posílají emaily knězi z Německa, v nichž 
stojí: „Vděčím Vám za všechno.“ Taková slova pohnou i teologem 
a učiní ho hrdým a šťastným.

Také akce a výlety, které podnikal s ministranty v době své-
ho působení ve Waldnielu, kde byl kaplanem, a které organizo-
val také později jako farní vikář v Rheydtu, se v rozhovoru často 
znovu objevují. S mnoha bývalými ministranty je farář i po letech 
stále v kontaktu. „Možná je to má otcovská stránka,“ říká Kamm.

Jeho rodiče hráli pří výběru jeho povolání rozhodující roli. 
„Moji rodiče byli aktivní a  oddaní křesťané,“ vypraví Kamm, 
který se narodil ve městě Schwerte v květnu roku 1948. V jeho 
rodném domě se hodně debatovalo, zejména o víře a církvi. To 
mladého muže velmi formovalo. Jako student se spolu s ostatní-
mi „osmašedesátníky“ zapojil do studentského parlamentu, který 

VZPOMÍNKA NA KATOLICKÉHO FARÁŘE
 P. LUDWIGA KAMMA Z TÖNISVORSTU

reagoval na okupaci Československa v r. 1968. Také později sbíral 
podpisy proti nespravedlnosti ve  světě. Říci svůj názor a  stát si 
za ním je charakteristickým rysem této generace. 

Než se Ludwig Kamm stal teologem, studoval v Cáchách che-
mii. V roce 1972 získal diplom a usiloval o doktorát. Myšlenka 
stát se knězem u něj ale byla vždy živá: „Přemýšlel jsem o studiu 
teologie již dříve, ale neodvážil jsem se, protože jsem byl příliš 
mladý.“  V  roce 1977, ve  věku 29  let, se mladý chemik zapsal 
v Bonnu ke studiu teologie. V říjnu 1982 byl vysvěcen na kněze. 
Volby svého povolání a podmínek s ním spojených nikdy neli-
toval. „I když jsem neměl svoji vlastní rodinu, nikdy jsem nebyl 
sám, protože jsem byl součástí společenství,“ sděluje Kamm. 
Právě společenství je pro něj důležitým základním kamenem ná-
boženství: ,,Náboženství je znakem skutečnosti, že člověk je ko-
munitní, společenská bytost. Právě toto společenství představuje 
ochranu před arogancí a povýšeností a nabádá k lidskosti.“ 

Farář Ludwig Kamm i po svém odchodu do důchodu nadále 
sledoval cestu svých farností. I když 1. srpna odešel z fary ve Vor-
stu, přestěhoval se do nedalekého městečka Kempen, a zůstal tak 
ve společenství farností, kde i nadále sloužil mše jako pomocník. 
Zůstal aktivní také ve svém nasazení pro děti v Burundi. Od roku 
1989 navštěvoval Ludwig Kamm tuto týranou africkou zemi pra-
videlně. Dům Zachea v Burundi zůstal pro pana faráře Kamma 
jedničkou v jeho srdci.

Zdroj: RP   
Překlad, úprava textu a fotografie: František Ingr, Stanislav 

Psotka, Helena Hlavačková



11

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Koronavirová krize způsobila značné omezení provozu nebo 
úplné zavření provozoven celé řady podnikatelů ve Starém Městě. 
Výjimkou nejsou ani ti, kteří mají své provozovny v prostorách 
patřících městu Staré Město. Rada města se již v  minulosti za-
bývala tím, zda vyslyší žádosti několika podnikatelů o odpuštění 
nebo alespoň snížení plateb nájmů.

„Na město se obrátilo několik především menších podnika-
telů se žádostí o prominutí nájemného v době nouzového stavu. 
Vzhledem k  tomu, že celou situaci postupně analyzujeme, roz-
hodla rada města o odložení plateb nájmů za druhý kvartál letoš-
ního roku,“ řekl místostarosta Starého Města Martin Zábranský. 
Většina podnikatelů platí nájmy kvartálně a první tři měsíční ná-
jmy již byly většinou uhrazené.

Podle jeho slov se nemůže rada zabývat jednotlivými žádost-
mi, neboť město pronajímá své prostory více než šesti desítkám 
podnikatelů a  na  řešení jednotlivých žádostí by nemělo město 

Údržbářské práce, nový nátěr bazénu, opravy nefunkčního 
nebo poškozeného vybavení. To je stručný výčet prací, které se 
od dubna dějí na koupališti ve Starém Městě. 

Celý bazén má již svá léta, drobné zednické opravy jsou pro-
to nezbytností stejně jaké nový nátěr. Ten se aplikuje vždy těsně 
před napouštěním bazénu. Svůj díl péče vyžaduje také technolo-
gická část koupaliště, která je očím návštěvníků skryta, ale prá-
vě ta má největší díl zásluh na bezproblémovém chodu a čistotě 
vody. Chemicky se proto čistí filtry, opravují se čerpadla a dáv-
kovací zařízení, ale také sondy a  potrubí. Samotné napouštění 
bazénu začalo ve druhé polovině května. 

„V případě, že plánované testování celého chodu koupaliště 
nebo kontrola z hygieny neodhalí žádný problémy, bude i  letos 
koupaliště otevřeno již od června, samozřejmě v závislosti na po-

RADA MĚSTA BUDE JEDNAT 
O SNÍŽENÍ NEBO ODPUŠTĚNÍ NÁJMŮ

KOUPALIŠTĚ SE PŘIPRAVUJE NA NOVOU SEZÓNU

dostatečné kapacity. Po  skončení nouzového stavu proto dojde 
k  přezkoumání aktuální situace a  rada rozhodne o  dalším po-
stupu. „Zatím se jeví jako aktuální dvě varianty. Jedna řeší bud‘ 
odklad zaplacení nájmů za  období nouzového stavu do  konce 
letošního roku, nebo jeho úplné odpuštění. Záleží také na tom, 
zda stát poskytne uhrazení nájmů podnikatelům, nebo ne. Pokud 
dostanou podnikatelé prostředky na nájem od státu, nedávalo by 
moc smysl nájmy odpouštět,“ uvedl Martin Zábranský.

Město si také provedlo analýzu dopadu koronavirové kri-
ze na  nájemníky z  řad soukromníků. Odpovědi byly smíšené. 
Někteří podnikatelé odpověděli, že je krize v podstatě zastavila 
v  jejich běžné podnikatelské činnosti, někteří naopak uvedli, že 
pracovali i během nouzového stavu a vládní omezení se jich nijak 
nedotkla. 

Text a ilustrační foto: Aleš Korvas

časí. Letošní rok pro nás ale bude z důvodu koronaviru od těch 
předešlých odlišný,“ uvedl Roman Janík, ředitel Sportovního 
a  kulturního centra ve  Starém Městě, které provoz koupaliště 
a všech městských sportovišť zajišťuje. Zajištěna bude muset být 
například místnost pro případné ošetření návštěvníka s podezře-
ním na nemoc Covid-19, samozřejmostí bude povinná desinfek-
ce u  vstupu, šaten a  WC nebo dva až třikrát denně provedená 
desinfekce prostor.

„Omezeni budeme také počtem osob, které mohou být 
na koupališti v jeden okamžik. Podle vládního nařízení musí mít 
každý návštěvník pro sebe místo na koupališti minimálně deset 
metrů čtverečných. Pro nás to znamená maximálně 1000 ná-
vštěvníků v jeden okamžik,“ doplnil Janík.

Text: Aleš Korvas
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U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 13.05.2020 v velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.

K bodu 5)
5.1 rozpočtové opatření č. 3/2020 - rozpo-
čet po provedeném rozpočtovém opatření 
č. 3/2020:
zvýšení příjmů ze 181 937 tis. Kč na 184 957 
tis. Kč
zvýšení výdajů z 203 543 tis. Kč na 203 957 
tis. Kč
změnu financování z 21 606 tis. Kč na 19 000 
tis. Kč

II. schválilo

K bodu 1) program 9. zasedání zastupitel-
stva města.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

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

K bodu 3) závěrečný účet města za rok 2019.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 4) roční účetní závěrku města Sta-
ré Město za rok 2019 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schva-
lování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek a vnitřní směrnicí 
S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 5) 

5.2 rozpočtové opatření č. 4/2020:
zvýšení příjmů ze 184 957 tis. Kč na 186 570 
tis. Kč
zvýšení výdajů z 203 957 tis. Kč na 207 661 
tis. Kč
změnu financování z 19 000 tis. Kč na 21 091 
tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 6) „Smlouvu č. O/0023/2020/DOP 
o poskytnutí dalšího finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 

zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou autobusovou linkovou dopravou 
na vybraných linkách“, který bude uzavřen 
mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 
Zlín, IČ 70891320 a městem Uherské Hradi-
ště, městem Staré Město a městem Kunovice.
Předmětem smlouvy je navýšení finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
v rámci souměstí Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice o částku 875.875 Kč z dů-
vodu zmírnění dopadů změny tarifů MHD 
od 15.12.2019 pro občany těchto měst s tím, 
že bude znovu uznáváno občanské časové 
jízdné (měsíční a čtvrtletní předplatné pro 
MHD). 
Podíl města Staré Město je stanoven ve výši 
15,7 %, tj. navýšení protarifovací ztráty pro 
město Staré Město za období 06 až 12/2020 
o částku 137.512 Kč.
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnu-
ty v rozpočtu města Staré Město na rok 2020 
na § 2292 Dopravní obslužnost. Navýšení 
finančního příspěvku na dopravní obsluž-
nost nebude předmětem rozpočtového opat-
ření, jelikož byla v rozpočtu města na rok 
2020 pro tyto účely alokována částka ve výši 
680 tis. Kč. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 7) Zástavní smlouvu k nemovitosti 
č.1/2020, která se sjednává za účelem zástavy 
nemovitosti na základě schválené Smlouvy 
o zápůjčce č. 478/2020.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 8)

8.3 záměr na převod majetku – výkup čás-
ti pozemku p. č. 4729/1 ostat. plocha/dráha 
o výměře cca 6.500 m2 v lokalitě ulice Ná-
dražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Čes-
kých drah, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, IČ 70994226, za cenu dle znaleckého 
posudku soudního znalce, za účelem stav-
by „Parkovací dům na ulici Nádražní Staré 
Město“.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 9) Plán společných zařízení, zpra-
covaný v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště s rozšířeným obvodem do části k. ú. 
Zlechov, k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Jalubí 
(zpracovatel GEOCENTRUM, spol. s r.o., 
zeměměřičská a projekční kancelář, třída 
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, da-

tum zpracování únor 2020. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí účelových dotací z rozpočtu města 
Staré Město v I. kole dotačních programů 
v roce 2020 a individuální dotace v roce 
2020:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2020
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721 45.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starost-
kou
Orel jednota Staré Město, IČ 
62832646 80.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., 
IČ 48491977 110.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou 
klubu a Vladislavem Paroulkem, členem vý-
konného výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 
26552001 110.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní 
klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 
26634597 110.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 33.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 50.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předse-
dou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré 
Město, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím 
střediska
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 
22739050 20.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předse-
dou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního 
ruchu v roce 2020
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 80.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím 
spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, 
IČ 22879366 50.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, 
předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
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zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, před-
sedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 
70837155 30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, 
IČ 27056121 15.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výbo-
ru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou 
spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 
01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku
 Gombík z.s., IČ 05220190 5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, před-
sedou
Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541 2.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předse-
dou 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 
22739050 8.000 Kč
zastoupeni, Ing. Markem Pochylým, předse-
dou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2020
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 
60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hři-
bem, předsedou spolku

Základní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu Staré Město, 12.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradi-
lem, předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících slu-
žeb v roce 2020
Svaz tělesně postižených v České republice, 
z.s. místní organizace 30.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní 
místní organizace
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 
65267991 15.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ře-
ditelkou střediska

B) Individuální dotace
Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předse-
dou spolku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem 
Suchomelem, farářem

(účel: podpora činnosti a aktivit Římskoka-
tolické farnosti 
Staré Město – náklady na provoz, energie, 
splácení jistiny)
Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 70.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
(účel: provozní náklady související s posky-
továním sociálních služeb)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou 
Kupčíkovou, ředitelkou
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby 
se zdravotním postižením
na území ORP – provozní náklady)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 
60557621 30.000 Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ře-
ditelem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti)
 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáš-
kem, předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 
2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblast-
ním ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních čin-
ností soc. služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní ná-
klady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního 
festivalu 7. ročníku Dny
slovanské kultury 2020 s názvem Kulturní 
dědictví UNESCO Ruska a 
Bosny a Hercegoviny)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospi-
cové péče, z.ú. 20.000 Kč 
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ře-
ditelkou
(účel: provozní náklady související s posky-
továním sociálních služeb)
paní *** 10.000 Kč
trvale bytem ***, 686 03 Staré Město
(účel: Kurz baletu pro dospělé – náklady 
spojené s pořízením
 kostýmů pro veřejná vystoupení)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 
27660915 5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místo-
předsedou
představenstva a ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální 
služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvko-
vá organizace, IČ 70850852 1.000 Kč zastou-
pen Bc. Janem Šerým, ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální 
služby)

Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů)
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 11) výtvarnou podobu znaku a pra-
poru města Staré Město dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 12) 

12.1 plán práce finančního výboru pro rok 
2020.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

III. neschválilo

K bodu 8)

8.1 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 511 o výměře 151 m2 v lokalitě 
ul. Severní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
parkoviště a jeho následné užívání.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

8.2 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře cca 344 
m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. 
plocha o výměře cca 99 m2, vše v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření pozem-
ku pro výstavbu zázemí společnosti.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 10) žádost o poskytnutí účelové in-
dividuální dotace v roce 2020 žadateli ***, 
účel dotace: Sportovní den mládeže s TAJV 
– sportovní akce pro děti a mládež, z důvo-
du, že ve Starém Městě již výše uvedenou 
sportovní akci vykonávají místní spolky, kte-
ré přímo působí ve Starém Městě. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

IV. souhlasí

K bodu 3) s celoročním hospodařením měs-
ta za rok 2019, a to bez výhrad. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
0]

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

starosta místostarosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 33. schůze Rady města Staré Město, konané dne 29.04.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z  32. schůze rady města.

program 33. schůze rady města.

1.2 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene mezi městem Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (oprávněný) 
a Správa železnic, státní organizace, Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, 
(povinný) na právo umístění stavby „Rekon-
strukce veřejně přístupné účelové komunika-
ce, ul. Tyršova, Staré Město“ na části pozemku 
p. č. 5206/1 ostatní plocha/dráha v lokalitě ul. 
Tyršova ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hos-
podařit s majetkem státu Správa železnic, stát-
ní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, dle přílohy. 

1.3 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Staré Město, Finská čtvrť – zpevněné plochy“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

1.4 záměr na bezúplatný převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 4547/25 ostat. plocha/
silnice o výměře 164 m2 v lokalitě ul. Velko-
moravská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

2.1 Vnitřní směrnici č. S 03/2020 o poskyto-
vání pracovního volna ze zdravotních důvodů. 

3.3 mimořádný termín svatebního obřadu 
v roce 2020, a to 09.05.

II. neschválila

1.1 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře cca 
344 m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. 
plocha o výměře cca 99 m2, vše v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

III. doporučila zastupitelstvu města

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu města Sta-
ré Město v I. kole dotačních programů v roce 
2020 a individuální dotace v roce 2020:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2020
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 50.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou
(účel: provozní náklady klubu)

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2020
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spol-
ku
(účel: náklady na provoz spolku)

3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí účelové dotace z rozpočtu města Sta-
ré Město v individuální dotaci v roce 2020 ža-
dateli:

B) Individuální dotace
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč 
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů)

5.1 schválit rozpočtové opatřeníč. 4/2020 
zvýšení příjmů ze 184.957 tis. Kč na 186.570 
tis. Kč
zvýšení výdajů z 203.957 tis. Kč na 207.661 tis. 
Kč
změnu financování z 19.000 tis. Kč na 21.091 
tis. Kč

5.2 schválit „Smlouvu č. O/0023/2020/DOP 
o poskytnutí dalšího finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou na vybraných 
linkách“, který bude uzavřen mezi Zlínským 
krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 
a městem Uherské Hradiště, městem Staré 
Město a městem Kunovice.
Předmětem smlouvy je navýšení finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnos-
ti v rámci souměstí Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice o částku 875.875 Kč z dů-
vodu zmírnění dopadů změny tarifů MHD 
od 15.12.2019 pro občany těchto měst s tím, že 
bude znovu uznáváno občanské časové jízdné 
(měsíční a čtvrtletní předplatné pro MHD).
Podíl města Staré Město je stanoven ve výši 
15,7 %, tj. navýšení protarifovací ztráty pro 
město Staré Město za období 06 až 12/2020 
o částku 137.512 Kč. 
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty 
v rozpočtu města Staré Město na § 2292 Do-
pravní obslužnost. Navýšení finančního pří-
spěvku na poskytování výše uvedených služeb 
nebude předmětem rozpočtového opatření, 
jelikož byla v rozpočtu města na rok 2020 pro 
tyto účely alokována částka ve výši 680 tis. Kč.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výměře cca 
344 m2 a části pozemku p. č. 6064/247 ostat. 

plocha o výměře cca 99 m2, vše v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

V. vzala na vědomí

3.1 žádost spolku Občanské sdružení “Kuno-
vjan“, z.s., zastoupeného Antonínem Poláškem, 
předsedou, o ukončení dotačního řízení – stor-
no žádosti o poskytnutí dotace na základě roz-
hodnutí Programové rady Občanského sdruže-
ní “Kunovjan“, z.s. v návaznosti na rozhodnutí 
Vlády ČR.

B) Individuální dotace
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku 
(účel: XXVII. Mezinárodní dětský folklorní 
festival „Kunovské léto“)
- ukončení dotačního řízení – storno žádosti 
o poskytnutí dotace, zrušení akce
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku
(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)
- ukončení dotačního řízení – storno žádosti 
o poskytnutí dotace

3.4 informaci ohledně hygienických ochran-
ných opatření k návratu žáků do školy.

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o změnu 
stavby před dokončením na víceúčelový dům 
II., Hradišťská 906, Staré Město na pozemku 
p. č. 4505/17 v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště.

VI. uložila

Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 jednat se společností STAPAK, spol. s r.o., 
Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256, o dlou-
hodobém pronájmu části pozemku p. č. 6066/1 
vodní plocha o výměře cca 300 m2 v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření pozemku 
pro výstavbu zázemí společnosti.
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na bezúplatný převod ma-
jetku – prodej pozemku p. č. 4547/25 ostat. 
plocha/silnice o výměře 164 m2 v lokalitě ul. 
Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Dobrá zpráva pro všechny výletníky a nadšence do plaveb lodí 
– již tento víkend poprvé vypluje výletní loď Morava. Počasí si 
s námi sice pohrává, ale od pátku čekáme zase sluníčko a to nám 
přece nedá sedět doma. Tak proč si nevyrazit třeba na loď?

Vzít si s sebou můžete i kolo a naplánovat si tak pěkný výlet 
na celý den. Nastoupit je možné ve Spytihněvi, Napajedlích nebo 
Otrokovicích. Plavby jsou jednosměrné nebo zpáteční, vybrat si 
můžete také jen určitý úsek trasy. Domácí mazlíčky nechte pro 
tentokrát doma – přeprava zvířat na lodi není možná. V rámci 
opatření ochrany před šířením Covid 19 je nutné dodržovat ně-

PRUHOVANÉ TRIČKO, SLUNEČNÍ BRÝLE A MŮŽEME VYRAZIT! 
VÝLETNÍ LOĎ MORAVA VYPLOUVÁ JIŽ TENTO VÍKEND 

kolik základních pravidel. Především bude na loď umožněn vstup 
omezeného počtu osob. Doporučujeme tedy objednat si určitě 
plavbu předem. Samozřejmostí je rouška a dodržování bezpečné 
vzdálenosti. U vchodu bude k dispozici dezinfekce, provozovate-
lé po každé plavbě loď taktéž dezinfikují. Podrobnosti k jízdnímu 
řádu, nástupním místům, kontaktní informace a informace o ce-
nách naleznete v přiloženém letáku. Tento mimořádný plavební 
řád platí do odvolání. 

Kontakt: Adéla Hampalová, +420 724 542 965, hamboot@email.cz

mailto:hamboot@email.cz
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Podle plánu pokračuje ve Starém Městě stavba Cyrilometoděj-
ského centra vedle Velkomoravského památníku. Nová budova 
Slováckého muzea za dvě stě milionů korun, kterou financuje 
Zlínský kraj, bude stát v těsném sousedství kostela Sv. Ducha 
a Velkomoravského náměstí a bude spojena spojovacím krčkem 
s Památníkem Velké Moravy. 

V prostorách nové budovy vzniknou nejen nové expozice Slo-
váckého muzea, ale také depozitář a studovny pro archeology. Ti 
tak budou mít své zázemí přímo nad jedním z nejvýznamnějších 
nalezišť z dob Velkomoravské říše. Tato oblast byla již mnohokrát 
prozkoumána, ale i přesto se při výkopech základů nové budovy 
objevily zachovalé pozůstatky několika osob. Tento nález překva-
pil i samotné archeology v čele s doc. Galuškou.

Během stavby došlo kromě nálezu kosterních pozůstatků také 
k nálezu plynu. Kvůli němu musela být stavba zastavena a na mís-
to byl svolán krizový štáb spolu s odborníky z báňského institutu, 
aby vyloučili možné nebezpečí výbuch plynu. Ten by mohl ohro-
zit nejen stavbaře, ale i obyvatele okolních domů. Nebezpečí se 
naštěstí nepotvrdilo, a stavba tak mohla pokračovat.  

Během stavby se stala také jedna kolizní situace. Jeřáb při otá-
čení narazil do skleněných tabulí sousedního kostela a dvě z nich 
rozbil.

Text a foto: Aleš Korvas

STAVBA CYRILOMETODĚJSKÉHO CENTRA 
POKRAČUJE PODLE PLÁNU

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2020/2021 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšíře-
nou výukou matematiky a informatiky.

Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou v pondělí 15. června 2020 
v 8 hodin v budově II. stupně, Komenského 1720. Přihlášku, která je k dispozici ke stažení na webu školy, lze doručit do pondělí 
1. června 2020.

V hodinách matematiky budou žáci řešit nestandardní aplikační úlohy, pracovat s programem Cabri Geometrie apod. V in-
formatice se naučí používat programy pro vektorovou grafiku, pro 3D grafiku, zvládnou základy tvorby www stránek i základy 
programování (3D tisk) a počítačové grafiky. Žáci budou mít k dispozici dvě zcela nové, moderně vybavené počítačové učebny, 
tablety včetně grafických tabletů a robotické stavebnice. V 6. a 8. ročníku  se zúčastní matematického soustředění. Další výuka 
odborných předmětů probíhá v nově rekonstruovaných učebnách školní budovy II. stupně - viz odkaz virtuální prohlídka školy 
na webu.

Základní škola má dlouholetou tradici v organizování okresních kol Matematické olympiády, Pythagoriád, Matematického 
klokana, soutěží v textovém a grafickém editoru apod. 

Věříme, že škola bude pro Vaše děti přínosem.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU 
MATEMATIKY A INFORMATIKY V ZŠ STARÉ MĚSTO
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Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 8. června 2020. 

Další noviny vyjdou 
26. června 2020.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
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Dne 27. května 2020 oslavila významné ži-
votní jubileum 80 let naše maminka, man-
želka, babička a prababička paní Miloslava 
KAŠTÁNKOVÁ.
Tím nejkrásnějším dárkem k narozeninám 
není nic, co se zlatem třpytí, je to láska, úsměv, 
pohlazení, nad takový dar žádný není.
Proto přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a na čele 

žádné vrásky.
Dlouhý život bez bolesti, plný radosti a svěžesti. Všechno nejlep-
ší, co nejvíce zdraví a stálého životního elánu přeje dcera s rodinou.

Dne 15. června 2020 by se dožila 100 let 
paní Anna Staňková ze Starého Města. S lás-
kou vzpomínají vnoučata a pravnoučata.

Dne 18. června 2020 uplyne 10 let od úmr-
tí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 
pana Antonína Čevely.
Za tichou vzpomínku dekuje celá rodina.

Dne 4. června 2020 vzpomeneme 5 let 
od úmrtí paní Marie Říhové ze Starého Měs-
ta.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKY

Aktuální časy se mohou změnit v závislosti na počasí. 
Pro aktuální informace sledujte 

webovou stránku http://www.skcsm.cz/koupaliste/ 
nebo Facebook https://www.facebook.com/skcsm

červen, září
po – pá 14:00 – 19:00 hod.
so – ne 10:00 – 19:00 hod.

červenec, srpen 
10:00 – 20:00 hod.

Provoz koupaliště v roce 2020

http://www.skcsm.cz/koupaliste/
https://www.facebook.com/skcsm


REVITALIZACE SLEPÝCH RAMEN



STAVĚNÍ MÁJE VE STARÉM MĚSTĚ


