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Kulaté šedesáté narozeniny oslavil 14. února 2020 starosta Starého Města pan Josef Bazala. 
Dlouholetý komunální politik, který vykonává funkci starosty již čtrnáct let, se od mládí věnoval a stále 

věnuje folklóru. Dříve se zúčastňoval verbířských soutěží aktivně, se souborem Dolina objížděli vystoupení 
v okolí i zahraničí, dnes kromě vystupování na veřejnosti předává nasbírané zkušenosti mladým verbířům.

Soubor písní a tanců Dolina si pro Josefa Bazalu jako poděkování za jeho celoživotní přínos staroměstské-
mu folklóru připravil program, který se měl uskutečnit ve Slováckém divadle. Z důvodů koronaviru byl ale celý 
program přesunut na květen.

K dovršení kulatého výročí Josefu Bazalovi gratulujeme a přejeme zejména hodně zdraví a elánu do dalších let.
Text a foto: Aleš Korvas

Hrozba nákazy koronavirem COVID-19 donutila k reakci nejen Vládu 
České republiky, která na celém území ČR vyhlásila v polovině března stav 
nouze, ale také samosprávy jednotlivých měst a obcí. Staré Město není vý-
jimkou a na zasedání vedení města bylo ještě před vyhlášením nouzového 
stavu rozhodnuto o zrušení letošního Velikonočního jarmarku, který se 
měl původně konat v neděli 29. března 2020. 

Mezi lidmi oblíbený jarmark ale není zdaleka jediná akce, která byla v 
důsledku hrozby nákazy zrušena nebo přesunuta. Dveře zůstanou zavřené 
také v prostorách Společensko – kulturního centra ve Starém Městě (SKC) 
pro jakékoliv původně plánované akce. „Po dohodě s městem, které  je 
zřizovatelem sportovišť, jsme se dohodli, že sportovní a společenské pro-
story zůstanou pro veřejnost uzavřeny. Omezení se týká také infocentra v 
Jezuitském sklepě. Všechny organizátory akcí jsme postupně oslovili a ne-
setkali jsme se z jejich strany s žádným větším problémem, všichni vznik-
lou situaci chápou, “ sdělil Roman Janík, ředitel organizace, které bývalou 
sokolovnu spravuje.

Bezpečnostní rada státu postupně uzavřela všechny základní a střední 
školy nejen ve Starém Městě. Od 16. března 2020 je doplnily z rozhodnutí 
Rady města také všechny mateřské školy, které jsou městem zřizovány.  Pro 
rodiče tak vyvstala vskutku Nerudovská otázka „Kam s ním?“ „Vím, že 
pro rodiče to bude určitě problém zajistit hlídání dětí, ale zdraví nás všech 
je důležitější než cokoliv jiného.  Stav uzavření bude trvat tak dlouho, jak 
dlouho to bude nezbytně nutné. Věřím, že to rodičové chápou,“ řekl sta-
rosta Josef Bazala.

Rada města byla donucena uzavřít také Městský úřad. Na svém face-
bookovém profilu o tom informoval starosta města. „Prosím, chápejte tuto 
situaci jako výjimečnou, jejímž cílem je především ochrana všech obyvatel. 
Děkuji. Věřím, že celou situaci společně zvládneme. Dbejte pokynů a dodr-
žujte maximálně hygienické zvyklosti. Nabádám především starší spoluo-
bčany, aby o sebe dbali a zdržovali se co nejvíce doma,“ uvedl Josef Bazala.

STAROSTA JOSEF BAZALA OSLAVIL ŠEDESÁTÉ NAROZENINY

KORONAVIRUS ZRUŠIL AKCE VE STARÉM MĚSTĚ 
A UZAVŘEL INSTITUCE

OMEZENÍ ROZSAHU ÚŘEDNÍCH HODIN 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO

Vážení občané, z důvodu snižování rizika šíření nákazy novým korona-
virem COVID-19 bude s účinností od 16.03.2020 až do odvolání omezen 
provoz Městského úřadu Staré Město pro veřejnost.

Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu v časech:
13:00 – 16:00 hodin

Přístup na úřad bude umožněn výhradně na základě předchozího 
telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci 
městského úřadu.  Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neod-
kladných záležitostí.

Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiné-
ho vhodného prostředku k zakrytí obličeje. 

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejně-
ny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.

Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zacho-
ván. Pro aktuální informace prosím sledujte webové stránky města  
www.staremesto.uh.cz

Děkujeme za pochopení.
Josef Bazala, starosta

Celoplošná karanténa v České republice byla vyhlášena s platností od 
16. března 2020 s tím, že omezení, která by měla zamezit šíření koronaviru 
COVID-19 byla vyhlášena na osm dní případně až do odvolání. O několik 
dní později bylo rozhodnuto o celorepublikovém zákazu vycházení z do-
movů bez zakrytých úst a nosu. Vláda ČR rovněž ustanovila, že s účinností 
od 19. března 2020 až do odvolání, budou obchody mezi 7 - 9 hodinou 
vyčleněny pouze pro seniory.

Vedení města žádá všechny občany o spolupráci a pochopení.
Text a foto: Aleš Korvas

TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTO STARÉ MĚSTO
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Přesně 904 vzorků pálenek z  nejrůznějších druhů ovoce 
na jednom místě. Tak vypadal  největší košt pálenek na okrese, 
který se konal ve Starém Městě v sobotu 7. března 2020. Nedo-
čkaví návštěvníci čekali už dlouho před oficiálním otevřením 
jubilejního dvacátého ročníku před dveřmi Společensko – kul-
turního centra ve Starém Městě, aby měli možnost ochutnat šam-
piony jednotlivých kategorií. 

Ty vybraly před týdnem degustační komise složené ze sto 
dvaceti degustátorů, jejichž členy nebyli pouze muži, ale také 
několik žen. Chuťovými pohárky degustátorů postupně prošly 
všechny získané vzorky. Pálenky, které získaly nejvyšší počet 
bodů, postoupily do superkomise, která určila vítěze jednotlivých 
kategorií. Superkomise bývá z důvodu objektivity složena z členů, 
kteří pochází z okolních obcí.

Nejlépe hodnocenou pálenkou z  modrého ovoce byla letos 
vybrána durancie z roku 2018, kterou dodal pan Vladimír Kočica 
z Bánova, titul šampiona v kategorii meruňky si odnesl pan Karel 
Mareček ze Salaše za svůj vzorek z roku 2019 a v kategorii hrušek 
zvítězil pan Ladislav Blecha z Traplic s pálenkou z roku 2017. No-
vinkou letošního jubilejního koštu byla kategorie oskeruší.V ní 

KOŠT SLIVOVICE PŘEDSTAVIL OPĚT STOVKY VZORKŮ
zvítězil vzorek pana Miroslava Mrkvy z Břestku. 

„Nejlépe hodnocené vzorky bývají vyprodány jen několik 
málo minut po oficiálním otevření koštu, proto lidé čekají před 
dveřmi ve frontě i déle než hodinu,“ uvedl Bohumil Crla, jeden 
z  organizátorů a  člen Spolku přátel slivovice (SPS) ve  Starém 
Městě. Během odpoledne navštíví košt více než šest set lidí. Desít-
ka rodinných příbuzných členů SPS a kamarádů nalévá jednotlivé 
vzorky. Vyhlášení vítězů se koná tradičně o půl sedmé. Oceně-
ní vítězům jednotlivých kategorií společně se zástupci SPS Staré 
Město předal starosta Josef Bazala s oběma místostarosty.

Specifikem staroměstského koštu pálenek je kategorie vyhla-
šovaná již dlouhá léta za nejhůře hodnocenou pálenku. Anticenu 
tak zvané bílé hole předává  Petr Hájek, který s nápadem na tuto 
cenu přišel. Letošním „vítězem“ ceny o bílou hůl se stal pan Jo-
sef Němčanský ze Starého Města. Jeho vzorek jablka 2010 získal 
od degustátorů 21 bodů.

O  zábavu v  prostorách bývalé sokolovny, která pokračovala 
až do pozdních nočních hodin, se starala country kapela Jižané 
a v menším, sportovním sále big beatoví VSP z Nedakonic.

Text a foto: Aleš Korvas. 
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Jako blesk z čistého nebe zasáhla všechny zpráva o  tom, že 24. února 2020 
zemřel ve  věku 54 let pan Ing.  Květoslav Fryšták, pracovník Městského úřadu 
ve Staré Městě, zodpovědný za oblast životního prostředí. Se zákeřnou nemocí 
statečně bojoval do poslední chvíle.

Květoslav Fryšták většinu své pracovní kariéry věnoval oblasti životního pro-
středí na Městském úřadě v Uherském Hradišti. Na Městský úřad ve Starém Měs-
tě nastoupil v roce 2015 jako referent životního prostředí. Měl vždy velmi krásný 
vztah k přírodě, chránil ji a pomáhal zachovat její přirozený ráz.  Nikdy ovšem 
nezapomínal, že v krajině žijí také lidé a  že je potřeba vytvářet podmínky pro 
uspokojení jejich životních potřeb. Kolegové i nadřízení si jej vážili pro jeho vy-
sokou profesní odbornost. Opustil nás uznávaný odborník na ornitologii a skvělý 
fotograf se smyslem pro detail, který své snímky přírody prezentoval na mnoha 
výstavách.

Poslední rozloučení s  panem Květoslavem Fryštákem se konalo 3.  března 
2020 ve Starém Městě.

Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Text: Redakce Staroměstských novin, foto: rodinný archiv

ROZLOUČENÍ S PANEM 
ING. KVĚTOSLAVEM FRYŠTÁKEM

ZMĚNA FORMY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení spoluobčané,

Město Staré Město v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o zákazu volného pohybu 
osob na území celé České republiky si dovoluje nabídnout občanům Starého Města ve výjimečných a odůvodněných případech, 
a to z důvodu imobility či zdravotního omezení, možnost nákupu potravin, léků a distribuci roušek seniorům s donáškou do 
domácnosti. 
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 728 255 349, 721 215 263 nebo emailech: cechalova@staremesto.uh.cz,  
kuncova@staremesto.uh.cz

Josef Bazala, starosta

 Zápis do prvních tříd  3. 4. 2020 se ruší. Podávání žádostní o přijetí / odkladu  bude probíhat  
od 21. 4. 2020 do 23. 4. 2020 následujícím způsobem:

1. do datové schránky školy:  e3fmspe
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): hatlakova@zsstmesto.cz 
3. poštou: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
 Komenského 1720, Staré Město 68603
4. osobní podání ve školní budově č.p. 1000, první stupeň (červená budova): 
 ve dnech – úterý 21. 4. 2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod., 
 středa 22. 4. 2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod. a čtvrtek 23. 4. 2020 od 12:00 – 15:00 hod.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:
1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), 
 které dodají  nejpozději 31. 5. 2020 – termín může být posunut dle aktuálního provozu PPP 
2) Doporučení odborného lékaře 
 Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. 
 Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ 
nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.
Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy 
a vstupních dveří školní budovy č. 1000 do 30. 4. 2020.
         Mgr. Jan Zábranský
         ředitel školy

mailto:cechalova@staremesto.uh.cz
mailto:kuncova@staremesto.uh.cz
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Konec února bývá každoročně v okolních městech a vesnicích 
časem masopustu. Období, kdy do ulic vychází nejrůznější mas-
ky a milovníci folkloru v převlecích, se nevyhnulo ani Starému 
Městu. V neděli 23. února 2020 tak mohli obyvatelé spatřit v uli-
cích Červenou karkulku, doktorku se zdravotní sestřičkou, ale 
i hasiče, vodníka nebo řezníka s klaunem. Tyto a mnoho dalších 
postav měl na svědomí domácí Soubor písní a tanců Dolina. Ti 
se již dlouhá léta starají o udržení tradic v našem městě během 
roku na různých kulturních akcích a fašankový průvod není vý-
jimkou. Nezbytnou součástí průvodu bylo také kolečkové křeslo, 
do něhož byli usazeni pánové, které čekala důkladná prohlídka 
lékařky a poté aplikace nezbytného životabudiče vášnivou zdra-
votní sestrou. Po zdravotní prohlídce přišel na řadu holič, který 
s dřevěnou břitvou v ruce pány rovnou oholil. Od nedělního rána 
zástup maskovaných folkloristů procházel ulicemi Starého Města, 
aby v odpoledních hodinách v prostorách Jezuitského sklepa již 
za účasti veřejnosti pochovali basu. 

Je vidět, že kulturní tradice ve Starém městě mají kořeny za-
puštěny hluboko, a  i  v  následujících letech se o  jejich udržení 
bude starat nastupující generace folkloristů. Za to jim patří veliký 
dík.

Text a foto: Aleš Korvas

FAŠANKOVÉ VESELÍ VE STARÉM MĚSTĚ

K navýšení alokované částky do Fondu rozvoje bydlení roz-
hodli na  svém posledním zasedání zastupitelé Starého Města. 
Prostředky, které má Město Staré město ve  svém rozpočtu vy-
členěny na nízkoúročené půjčky pro opravy a rekonstrukce bytů 
a  rodinných domu na  území Starého Města, nestačily pokrýt 
v plné výši všechny žadatele. Zastupitelé celkovou částku, která 
dosud byla ve výši pět set padesát tisíc korun, navýšili o 365 000 
korun na celkových 915 000 korun. „Půjčky jsou pro žadatele vel-
mi výhodné, neboť půjčka na  tři roky má stanovenu úrokovou 
sazbu ve výši 0,5%, pokud chce žadatel půjčku na pět let, úrok 
činí 1% ročně. To je v porovnání s komerčními půjčkami nepo-
rovnatelně nižší,“ řekl starosta města Josef Bazala.

V letošním roce, kdy mohli občané žádat o půjčku na rekon-
strukci jejich domů nebo bytů, byla poptávka v takovém objemu, 
že by nestačila na pokrytí všech žádostí. Abychom nemuseli jed-

notlivé žadatele krátit, rozhodli jsme se navýšit alokovanou část-
ku o takovou výši, aby mohlo být uspokojeno všech šest žádostí 
v plné výši. 

„Lidé si žádají o  půjčku z  Fondu rozvoje bydlení zejména 
na rekonstrukce střech, krytiny nebo zateplení fasád. Letos jsme 
obdrželi šest žádostí, pět bylo na rekonstrukce rodinných domů, 
jeden na rekonstrukci bytu. Nejvyšší částka, o kterou lidé žádali, 
byla ve výši 385 000 korun,“ uvedl místostarosta Martin Zábran-
ský.

Jednotlivé projekty, na které je půjčka poskytnuta, musejí být 
dokončeny do  jednoho roku od  poskytnutí s  tím, že každá re-
konstrukce je fyzicky kontrolována komisí, která na podzim jed-
notlivé stavby objíždí a kontroluje, zda byly prostředky použity 
v souladu s pravidly na poskytnutí.

Text a foto: Aleš Korvas

O FOND ROZVOJE BYDLENÍ JE MEZI OBČANY ZÁJEM. 
ZASTUPITELSTVO JEJ NAVÝŠILO.
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MĚSTO PŘIPRAVUJE ÚPRAVU CHODNÍKU
 DO UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Přibývání kolizních situací na křižovatce u Baťova kanálu 
dohnalo vedení radnice k činu. Do nebezpečných situací se do-
stávala vozidla vyjíždějící na Brněnskou ulici směrem do Uher-
ského Hradiště z lokality Trávník s protijedoucími vozidly, kte-
rá odbočovala od obchodní zóny také do Uherského Hradiště. 
Důvodem bylo nesprávné naprogramování světelné signalizace, 
kdy vozidla vyjíždějící od obchodní zóny měla zelenou o jednu 
sekundu dřív než vozidla vyjíždějící od Trávníku. „Firma Eltodo, 
která má programování a správu světelných křižovatek ve Starém 
Městě na starosti, proto změnila načasování zelené vlny a vozi-

dla z Trávníku budou vyjíždět do křižovatky o tři sekundy dříve 
než automobily od obchodních center,“ řekl místostarosta Martin 
Zábranský. 

Zároveň došlo k nastavení zelené vlny všech křižovatek ve Sta-
rém Městě až po křižovatku u Majáku. Vozidla by tak měla projet 
na jeden zátah téměř celým Starým Městem. Výjimkou je křižo-
vatka u vlakového nádraží, která bude muset být kompletně pře-
dělána na modernější systém.

Text: Aleš Korvas, Foto: Martin Zábranský

ÚPRAVA SVĚTELNÉ SIGNALIZACE KŘIŽOVATKY 
U BAŤOVA KANÁLU

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy na výzvu Policie 
České republiky město zahájí Úpravu chodníku na I/55 ve Starém 
Městě na Zerzavici.

Jedná se o stavební úpravy v křižovatkovém prostoru míst-
ní komunikace ulice Východní a silnice I/55 v ulici Hradišťská, 
sestávající ze směrové úpravy křižovatkového prostoru (silnice 
I/55) u výjezdní větve místní komunikace od obchodu Koberce 
Breno ve Starém Městě. Stavební práce obsahují odsun dláždě-
ného chodníku a vytvoření srpovité krajnice, úpravy a přesun 
svislé dopravní značky a nástřik vodorovného dopravního zna-
čení. Součástí stavebních prací jsou i bourací práce na odstra-
nění vrstev vozovky stávající silnice I/55 z pruhu šířky 0,45 m  
a dvouřádku z žulových kostek drobných v dl. 34 m, uliční vpusti, 

silniční obruby, záhonové obruby a betonové dlažby. Rozšířením 
odbočovací větve dojde k posunu uliční vpusti s litinovou mříží. 
Provedením těchto úprav se odstraní kolizní místo se souběžně 
vlevo pojíždějícími vozidly. Stavební úpravy vyjdou na necelých 
šest set tisíc korun a budou zahájeny v měsíci dubnu a potrvají 
do konce května. Je nutné počítat i s omezením provozu, který je  
v této části města velmi intenzivní. Z toho důvodu žádám všech-
ny, kteří tento chodník využívají, aby po dobu stavby dbali na 
zvýšenou bezpečnost, nebo si našli jinou trasu tak, aby nedošlo  
k úrazu. Děkuji za pochopení. 

Zdroj: www.maps.google.com a projektová dokumentace 
Text: Josef Bazala, starosta
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Místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky paní 
Miluše Horská navštívila na konci února Východní Moravu. Při 
své cestě navštívila i Staré Město, kde jí dělal doprovod starosta 
Josef Bazala společně se starostkou Hostějova Antonií Vaculí-
kovou. Ve Starém Městě navštívili novou budovu ZUŠ, Domov 
pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, ale také 
Kovozoo s prohlídkou areálu společnosti REC Group nebo Bon-
sai centrum Isabellia.

Text a foto: Aleš Korvas

V jednotě Orla Staré Město se dne 14. 2. t.r. konala výroční 
členská schůze. Ve zcela zaplněném malém sále Orlovny byly 
zastoupeny všechny věkové kategorie. Po zahájení schůze ses. 
starostkou jednoty Dagmar Zálešákovou, která přivítala vzácné 
hosty z župy Velehradské br. Ing. Antonína Zelinu a Ing. An-
tonína Gazárka, dále starostu města Staré Město Josefa Bazalu 
a místostarostu Ing. Kamila Psotku a všechny přítomné, proběhla 
krátká vzpomínka na členy, kteří v roce 2019 zemřeli. Po orelské 
modlitbě předvedla děvčata z oddílu „Moderní tance“ krátkou 
ukázku při hudbě. Následovalo zvolení mandátové a návrhové 
komise, určení zapisovatele a schválení programu VČS. Po kon-

trole usnesení, zprávy o celkové činnosti jednoty a zpráv z jed-
notlivých oddílů jednoty, pokladní a revizní zprávy, byl schvá-
len plán činnosti a finanční plán na rok 2020. Proběhla volba 
delegátů na Župní sjezd, který se bude konat ve Starém Městě 
14. 3. 2020. V diskuzi vystoupili všichni hosté se svými krátkými 
příspěvky a někteří členové jednoty. Po schválení usnesení z VČS 
jsme si na závěr zazpívali píseň „Vzhůru Orle slovanský“. Večer-
ní setkání při dobrém čaji, koláčcích a zákuscích rychle uběhlo, 
a tak jsme se v dobré náladě a povzbuzeni do další činnosti roze-
šli do svých domovů.

Ing. Petr Jarotek, sekretář jednoty

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU ČR OBDIVOVALA STARÉ MĚSTO

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ORLA 2020

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Dne 26. 2. 2020 v čase 16.30 hodin se v prostorách knihov-

ny konala vernisáž  výtvarné soutěže k 200. výročí narození 
významné české spisovatelky Boženy Němcové „Malovaný 
svět Boženy Němcové” ve spolupráci se SVČ Klubko. Jako kaž-
dý rok byla soutěž rozdělena do šesti kategorií a z každé z nich 
jsme vybrali tři vítězná díla. Všechna díla v počtu 191 kusů, 
která jste zaslali, byla krásná a jen těžko se vybíral vítězný obrá-
zek či prostorové dílo. Všem děkujeme za pěkné obrázky a hoj-
nou účast a samozřejmě se těšíme na další spolupráci. 

Text a foto: Knihovna Staré Město



9

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.02.2020 v zasedací místnosti 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 3)

3.1 rozpočtové opatření č. 12/2019:
Předmětem rozpočtového opatření bylo za-
řazení nových rozpočtových položek v rámci 
upraveného rozpočtu, a to na pol. 4122 – Ne-
investiční přijaté transfery od krajů. Jedná se 
o přijaté transfery poskytnuté z rozpočtu Zlín-
ského kraje, které byly městu poskytnuty těs-
ně před koncem roku 2019. Tyto neinvestiční 
prostředky musely být v souladu s § 16 odst. 
2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, prostřednictvím 
rozpočtového opatření zapojeny do rozpočtu 
města.
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opat-
ření č. 12/2019:
 zvýšení příjmů z 226 841 tis. Kč na 226 897 
tis. Kč
 zvýšení výdajů z 220 463 tis. Kč na 220 489 
tis. Kč
 změnu financování z – 6 378 tis. Kč na – 
6 408 tis. Kč

rozpočtové opatření č. 1/2020:
Předmětem rozpočtového opatření byly úprava 
výše neinvestičního transferu ze státního roz-
počtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
a zařazení vratky na základě finančního vypo-
řádání se státním rozpočtem za rok 2019. Dále 
došlo k přesunu v rámci rozpočtových položek 
a zařazení nových výdajů pro JSDH a nákup no-
vých kontejnerů na třídění kovového odpadu.
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opat-
ření č. 1/2020:
 snížení příjmů z 182 052 tis. Kč na 181 767 
tis. Kč
 zvýšení výdajů z 200 028 tis. Kč na 200 178 
tis. Kč
 změnu financování ze 17 976 tis. Kč na 18 411 
tis. Kč

K bodu 8) zprávu o podaných stížnostech a pe-
ticích v roce 2019.

K bodu 11) stanovisko rady města ke kontrol-
ním zjištěním kontrolního a finančního výbo-
ru v roce 2019.

II. schválilo

K bodu 1) program 8. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
 předseda Ing. Vojtěch Foltýnek 
 členové p. Martina Všetulová
 p. Erik Feldvabel
 MUDr. Aleš Hřib
 Ing. Robert Staufčík

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 3)

3.2 rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy:
 zvýšení příjmů z 181 767 tis. Kč na 181 937 
tis. Kč
 zvýšení výdajů z 200 178 tis. Kč na 203 543 
tis. Kč
 změnu financování z 18 411 tis. Kč na 21 606 
tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4) smlouvy o zápůjčce z FRB v celko-
vé výši 915.000 Kč dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení schválených usnesením 24. ZM 
dne 26.09.2018, bod 7) v tomto členění:

1. Smlouva o zápůjčce č. 475/2020, na částku 
100.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 
3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 753

2. Smlouva o zápůjčce č. 476/2020, na částku 
130.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: byt v osobním vlastnictví 
ve Starém Městě, Kopánky 1636

3. Smlouva o zápůjčce č. 477/2020, na částku 
150.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 
3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Zelniti-
usova 1451

4. Smlouva o zápůjčce č. 478/2020, na částku 
385.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 936

5. Smlouva o zápůjčce č. 479/2020, na částku 
50.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Mojmí-
rova 706

6. Smlouva o zápůjčce č. 480/2020, na částku 
100.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 
5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Slavomí-
rova 1401

[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) nákup směnky od společnosti GAIN 
Financial Group, a. s. ve výši 1 mil. Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 1 zdržel se 0]

K bodu 6)

6.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4556/6 
ostatní plocha o výměře 20 m2 a části pozemku 
p. č. 5236/9 orná půda o výměře 8 m2, vše v lo-
kalitě plavební komory Kunovský les (U Jezu) 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Ve-
veří, Brno, IČ 70890013, za cenu dle znalecké-

ho posudku č. 1870-111-2019 ve výši 6.120 Kč, 
za účelem majetkoprávního zajištění stavby 
„Přístaviště Kunovský les“.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

6.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy mezi Českou republikou - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Ra-
šínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město 
a Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, na převod 
majetku – výkup pozemku 
p. č. 4560/1 vodní plocha/koryto vodního toku 
o výměře 2.226 m2 
p. č. 4560/11 ostatní plocha/zeleň o výměře 
1.125 m2 
p. č. 4560/26 vodní plocha/koryto vodního 
toku o výměře 369 m2 
p. č. 4560/29 vodní plocha/koryto vodního 
toku o výměře 165 m2 
 p. č. 4560/38 ostatní plocha/manipulační plo-
cha o výměře 339 m2 
p. č. 4560/39 ostatní plocha/manipulační plo-
cha o výměře 74 m2 
p. č. 6214/390 ostatní plocha/jiná plocha o vý-
měře 271 m2 
v lokalitě Rybníček a ul. Nad Hřištěm ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
1.027.000,00 Kč (225 Kč/m2), za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívaným pozem-
kům, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

6.4 vrácení kauce manželům panu *** a paní 
***, ve výši 100.000 Kč, z důvodu odprodeje 
pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 
619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 
(stavební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 
m2), vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
Městu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČ 00567884, a tím neporušení smlouvy 
ze strany manželů pana *** a paní ***.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 7) Plán rozvoje sportu ve Starém Městě 
na období 2020 – 2025.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 12) Plán práce kontrolního výboru pro 
rok 2020.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

III. ruší

K bodu 9) ke dni 29.02.2020 usnesení z 2. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město pod 
bodem 12.3 ze dne 19.12.2018, kterým Zastupi-
telstvo města Staré Město stanovilo výši odměn 
poskytované neuvolněným členům zastupitel-
stva města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 1 zdržel se 0]

K bodu 10) ke dni 29.02.2020 usnesení z 1. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město pod 
bodem 9.2 ze dne 31.10.2018, kterým Zastupi-
telstvo města Staré Město stanovilo poskytová-
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U S N E S E N Í
z 29. schůze Rady města Staré Město, konané dne 26.02.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

ní příspěvků členům zastupitelstva města. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0]

IV. stanovilo

K bodu 9) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 
2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších změn a doplňků 
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, vše ve znění pozdějších 
změn a doplňků:

1. Měsíční odměny poskytované neuvolně-
ným členům zastupitelstva města s účinností 
od 01.03.2020 takto:
místostarosta 20.680 Kč/měsíc
člen rady města 8.687 Kč/měsíc
předseda výboru ZM nebo komise RM 4.343 
Kč/měsíc
člen výboru ZM nebo komise RM 3.619 Kč/
měsíc
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 
2.171 Kč/měsíc

2. V případě souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členu zastupitel-
stva města poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Odměny za výkon jednotli-
vých funkcí se nesčítají. Odměna se poskytne 
od 01.03.2020, v případě zvolení nebo jmeno-
vání do vyšší funkce ode dne zvolení nebo jme-
nování do této funkce. 

3. Poskytování cestovních náhrad členům za-
stupitelstva města podle vnitřní směrnice měs-

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

 zápis z 28. schůze rady města

 program 29. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytové jednotky č. 108 v DPS, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, manželům panu *** a paní ***, 
na dobu určitou – od 01.04.2020 do 31.12.2020 a ná-
jemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytové jednotky č. 209 v DPS, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu určitou – 
od 01.04.2020 do 31.12.2020 a nájemné ve výši 15,23 
Kč/m2/měsíc. 

1.3 záměr na pronájem zemědělské stavby bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.6 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 

ta Staré Město upravující poskytování cestov-
ních náhrad zaměstnancům města. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 1 zdržel se 0]

V. rozhodlo

K bodu 9) v souladu s § 84, odst. 2 písm. v) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších změn o poskytnutí měsíčních odměn za vý-
kon funkce pro předsedu komise rady města, 
který není členem zastupitelstva města, ve výši 
4.343 Kč. Odměna se poskytne od 01.03.2020 
nebo ode dne jmenování do této funkce. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 1 zdržel se 0]

VI. poskytuje

K bodu 10) v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích:

1. Členovi zastupitelstva města příspěvek 
ve výši max. 10.000 Kč/kalendářní rok na úhra-
du zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, 
jde-li o starostu, místostarostu nebo člena za-
stupitelstva města pověřeného k přijímání pro-
jevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do man-
želství a příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských 
obřadech (tj. vítání občánků, přijetí jubilantů 
na radnici a jiné slavnostní ceremoniály). Pří-
spěvek činí 1.000 Kč/den konání svatebních 
nebo slavnostních obřadů, a to bez ohledu 
na počet obřadů a dobu konání obřadu v rámci 
jednoho dne.

2. Příspěvek ve výši 5.000 Kč/kalendářní rok 

na pronájem části pozemku p. č. 240/357 ostat. plo-
cha o výměře 43 m2 v lokalitě ulice Amálie Škráš-
kové – před domem č. p. 1950 – zubní ordinace 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
MUDr. Pavlu Otrusinovi zubní lékař s.r.o., Brněn-
ská 1950, Staré Město, IČ 29317134, od 01.04.2020 
na dobu neurčitou a nájemné ve výši 58,60 Kč/m2 
a rok + příslušná sazba DPH, s inflační doložkou 
od 01.07.2021, za účelem parkování vozidel.

1.7 pacht a následné uzavření pachtovní smlouvy 
č. 1577/ST.M. mezi městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (propachtovatel) 
a společností PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s., U Far-
my 275, Otrokovice, (pachtýř), dle přílohy.

1.8 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, Za Špicí, Fry-
ček, smyčka NN“ (kabelové vedení NN) na pozemku 
p. č. 4549/4, který je ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.9 uzavření smlouvy zakládající právo provést stav-
bu mezi Českými dráhami, a.s., Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, IČ 70994226 (vlastník) a městem 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 

k zabezpečování sociálního rozvoje pracov-
ního kolektivu a k podpoře jeho zdravotních, 
kulturních a sportovních aktivit pro uvolněné 
členy zastupitelstva města ze sociálního fondu 
dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání 
sociálního fondu.

3. Příspěvek ve výši 6.000 Kč/kalendářní rok 
na ošacení pro uvolněné členy zastupitelstva 
města ze sociálního fondu dle podmínek sta-
novených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

4. Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
250 Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupitel-
stva města ze sociálního fondu dle podmínek 
stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

5. Příspěvek na stravování ve výši 62 Kč za od-
pracovaný den pro uvolněné členy zastupi-
telstva města dle podmínek stanovených pro 
zaměstnance města ve Vnitřní směrnici o stra-
vování zaměstnanců. 

6. Odměnu při významném životním výročí 
ve výši 4.000 Kč panu Josefu Bazalovi, starosto-
vi města, ze sociálního fondu dle podmínek 
stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.
[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

00567884 (stavebník) na právo provést stavbu „Par-
kovací dům na ulici Nádražní Staré Město“ na po-
zemku p. č. 4729/1 ve vlastnictví Českých drah, a.s., 
dle přílohy.

1.10 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 
06.08.2013 uzavřené mezi městem Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (objed-
natel) a společností SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, 
Staré Město, IČ 60731176, (zhotovitel), dle přílohy.

1.11 projektovou dokumentaci „Úprava chodníku 
na I/55 ve Starém Městě“.

1.12 projektovou dokumentaci „Parkoviště ulice 
Úprkova, Staré Město“.

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000“ z důvo-
du změny termínu předání a převzetí staveniště. 

3.1 finanční dary přísedícím u Okresního soudu 
v Uherském Hradišti za rok 2019 dle zápisu.

5.1 účetní závěrky za rok 2019 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účet-
ních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 
a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schvalování účetní 
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závěrky těmto zřízeným příspěvkovým organizacím:
 Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradi-
ště, IČ 75022567
 Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ 75022532
 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, IČ 75022541
 Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022559
 Středisko volného času Klubko Staré Město, U Škol-
ky 1409, Staré Město, IČ 75833328
 Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré 
Město, IČ 75121824

5.2 hospodaření příspěvkových organizací města 
za rok 2019 včetně rozdělení dosažených zlepšených 
hospodářských výsledků do peněžních fondů pří-
spěvkových organizací za rok 2019.
 
5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
změnu odpisového plánu na rok 2020 (I. úprava) pří-
spěvkové organizaci Středisko volného času Klubko 
Staré Město, U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ 
75833328 z důvodu zařazení nového dlouhodobého 
majetku.

5.5 uložení volných peněžních prostředků vedených 
u J§T Banky následovně:
1/ Převod z BÚ u J§T Banky ve výši 2,0 mio CZK 
na termínovaný vkladový účet vedený v CZK s dél-
kou vkladu na 2 roky, a fixním úročením 2,30 % p.a.
2/ Ukončení vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 
dní ve výši 5 mio CZK,s aktuální úrokovou sazbou 
1,50 % p.a. a založení nového vkladového účtu ve výši 
3 mio CZK s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou a úroko-
vou sazbou 1,70 % p.a. a dále založení termínovaného 
vkladového účtu ve výši 2 mio CZK s délkou vkladu 
na 1 rok, a fixním úročením 1,90 % p.a.

II. neschválila

1.4 záměr na dlouhodobý nájem nebo prodej po-
zemku p. č. st. 511 o výměře 151 m2 v lokalitě ul. Se-
verní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-

ště, z důvodu umístění inženýrských sítí na pozemku 
a dopravně nepřehledného prostoru v lokalitě. 

III. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit záměr na výkup části pozemku 
p. č. 4729/1 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Mstě, 
od vlastníka pozemku Českých drah, a.s, Praha 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, za cenu dle 
znaleckého posudku soudního znalce, za účelem 
stavby „Parkovací dům na ulici Nádražní Staré Měs-
to“.

5.3 schválit rozpočtové opatření č. 2/2020:
 zvýšení příjmů z 181 767 tis. Kč na 181 937 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 200 178 tis. Kč na 203 543 tis. Kč
 změnu financování z 18 411 tis. Kč na 21 606 tis. Kč

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 511 o výměře 151 m2 v lokalitě ul. Severní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem vybudování parkoviště a jeho následné 
užívání.

V. souhlasí

1.6 s převodem stavby parkoviště v lokalitě ul. 
Amálie Škráškové – před domem č. p. 1950 – zubní 
ordinace ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z majetku MUDr. Pavla Otrusiny zubní lé-
kař s.r.o., Brněnská 1950, Staré Město, IČ 29317134, 
do majetku města Staré Město v hodnotě 14.000 Kč. 

3.2 s převzetím záštity města Staré Město nad kultur-
ní akcí s názvem KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO 
RUSKA A BOSNY A HERCEGOVINY, 7. ročník 
mezinárodního festivalu „Dny slovanské kultury 
2020“, která se koná v termínu 21. - 24. května 2020.

VI. zrušila

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytové jednotky č. 108 v DPS, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 

Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu určitou – 
od 01.02.2020 do 31.12.2020 a nájemné ve výši 15,23 
Kč/m2/měsíc, který byl schválen na 26. schůzi dne 
15.012020, pod bodem I./1.1. 

VII. vzala na vědomí

1.5 analýzu vybudovaných parkovišť soukromých in-
vestorů na pozemcích města Staré Město.

3.3 informaci o omezení nebo přerušení provozu 
mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2020, 
v souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 informaci, že zápis dětí k předškolnímu vzdělává-
ní na školní rok 2020/2021 se uskuteční v termínu 
04.05.2020 dle § 34 odst. 2 školského zákona v ma-
teřských školách Rastislavova, Komenského a Křes-
ťanské mateřské školy ve Starém Městě.

6.1 zápis ze zasedání komise pro územní plán 
a územní rozvoj ze dne 12.02.2020.
6.2 zápis ze zasedání sociální komise ze dne 
10.02.2020.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem zemědělské stavby 
bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. Město, 
Za Špicí, Fryček, smyčka NN“ (kabelové vedení NN) 
na pozemku p. č. 4549/4, který je ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

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

AKCE SE KONÁ POUZE V PŘÍPADĚ ZŘUŠENÍ STAVU NOUZE A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZČR!!!
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o provozu mateřských škol v době července a srpna 2020.
Ředitelky těchto MŠ se dne 3. 2. 2020 dohodly ve spolupráci se 

zřizovatelem na možnostech a podmínkách předškolního vzdě-
lávání dětí svých MŠ v jiných MŠ ve Starém Městě po dobu ome-
zení nebo přerušení provozu v době prázdnin, v červenci a srpnu 

1. MŠ Rastislavova, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. Ivetou Poláškovou
2. MŠ Komenského, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. Kateřinou Pavlišovou
3. Křesťanská MŠ, Staré Město, zastoupená ředitelkou Mgr. Vítězslavou Černou,

Zájemci o prázdninový provoz podají písemnou Žádost 
ředitelce MŠ, kam chtějí v době prázdnin umístit své dítě 
do 29. 5. 2020.

 Ředitelky MŠ ve Starém Městě na základě dohody mezi MŠ 
těmto dětem umožní pobyt ve své MŠ o prázdninách jen v přípa-

DOHODA MEZI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI VE STARÉM MĚSTĚ 
ZŘÍZENÝCH MĚSTEM STARÉ MĚSTO

2020. Informace o tomto přerušení zveřejní ředitelky MŠ nejmé-
ně dva měsíce předem.

V červenci a srpnu 2020 budou v provozu následující mateř-
ské školy ve Starém Městě:

Prázdninový provoz mateřských škol ve Starém Městě 2020
2020 MŠ Rastislavova MŠ Komenského MŠ Za Radnicí
1. 7. - 3. 7. 3 otevřena otevřena otevřena
7. - 10. 7. 4 otevřena uzavřena uzavřena
13. - 17. 7. 5 otevřena uzavřena uzavřena 
20. - 24. 7. 5 uzavřena otevřena uzavřena
27. - 31. 7. 5 uzavřena otevřena uzavřena 
3. - 7. 8. 5 uzavřena uzavřena otevřena
10. - 14. 8. 5 uzavřena uzavřena otevřena
17. - 21. 8. 5 otevřena otevřena otevřena
24. - 28. + 31.8. 5+1 otevřena otevřena otevřena

dě volné kapacity MŠ a dodržení kritérií pro přijetí dětí do MŠ. 
Výši úplaty v době přerušení provozu stanoví ředitelky ve svých 
MŠ a zveřejní dva měsíce předem.

Dodatečná změna z provozních důvodů vyhrazena.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
VE STARÉM MĚSTĚ 

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

SE BUDE KONAT
4. 5. 2020

Ředitelky mateřských škol:
Mgr. Iveta Polášková, 

ředitelka MŠ Rastislavova, Staré Město

Mgr. Kateřina Pavlišová, 
ředitelka MŠ Komenského, Staré Město

Mgr. Vítězslava Černá, 
ředitelka Křesťanské MŠ, Za Radnicí, Staré Město AKCE SE KONÁ POUZE V PŘÍPADĚ ZŘUŠENÍ 

STAVU NOUZE A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZČR!!!



13

MŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ve čtvrtek 20. února nás ve školce navštívil náš oblíbený kou-
zelník a bavič Jirka Hadaš, který pro děti uspořádal překrásný 
kouzelný karneval na téma „Pojďte s námi do pohádky“. S sebou 
si přivezl svého velkého pomocníka Maxipsa Fíka, který mu ov-
šem všechny pohádky trošku zamotal. Naštěstí se za pomoci na-
šich šikovných dětí podařilo dát zase všechno do pořádku. Děti 
to však neměly Fíkovi vůbec za zlé, byl velmi hodný a legrační, 
a když zjistily, že si ho můžou pohladit, dát si s ním placáka nebo 
se s ním potulit, byly radostí bez sebe.

Kromě toho si Jirka s Fíkem připravili pro děti bohatý program. 
Pohádkový kvíz s Večerníčkem, pohádkové puzzle, překážkovou 
dráhu s Bobem a Bobkem, korálkování se Zlatovláskou, pohád-
kovou školu kouzel a nechyběla ani tradiční mini disko show.

Celý karneval provázela veselá hudba, písničky, kouzla, taneč-
ky, a nadšené děti a paní učitelky v různých kostýmech. Ve školce 
jste tak mohli potkat známé oblíbené postavy z našich klasických 
pohádek, jimiž jsou např. čert, vodník, kašpárek, víla, čarodějni-
ce, král, princ, rytíř či princezna, k vidění byla i Sněhurka, Kře-
mílek a Vochomůrka, Pat a Mat, ale také mnoho dalších zástupců 
zvířátek, jako je např. Ferda Mravenec, vlk, včelka, koník nebo 
králík. Převlečeny byly také všechny paní učitelky.

Už je konec jakés takés zimy, bez sněhu, bez ledu, z čehož se 
radují hlavně hraboši v polích. My děti jsme si té zimy vůbec ne-
užily, kdeže je konec sněhovým závějím, sáňkování. Za sněhem 
musíme do hor, u nás si teď v zimě spíše zaplaveme v blátě.

 Ale nevadí. My si vymyslíme i tak dobrou zábavu, a že jsme 
děti šikovné, klidně do ní přizveme i naše milé babičky a dědeč-
ky. Vždyť teď je zrovna doba, kdy pro ně připravujeme vystoupe-
ní jako poděkování za jejich péči a nekonečnou lásku.  

 Děti si připravily spoustu básniček, písniček a tanečků a sa-
mozřejmě s láskou vyrobené přáníčko. Po dlouhém potlesku si 
milí hosté  dali kafíčko a ovocnou buchtu.

 Společně strávené chvilky jsou to nejlevnější a zároveň nej-
cennější, co si můžeme dát.  

KMŠ St. Město

Převažovali však moderní představitelé z animovaného filmu 
pro děti Ledové království, jemuž vládne princezna Elsa s její 
sestrou Annou, které mají rády vřelá objetí veselého sněhuláka 
Olafa spolu se sobem Svenem.

Karneval se všem velmi líbil, všichni jsme si ho moc užili a už 
teď se těšíme na další ročník! 

Text a foto: MŠ Komenského, Staré Město

KARNEVAL JSME SI MOC UŽILI!

BABIČKY 
JSOU JAKO KNOFLÍKY, 

DRŽÍ NÁS POHROMADĚ...
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Sandy, Danny, ale i frajeři v kožených bundách s kotletami 
dlouhými až k bradě. Těmi všemi a mnoha dalšími se zaplnil di-
vadelní sál bývalé sokolovny v sobotu 15. února 2020. Tehdy po-
řádaly Potraviny Hráčková oblíbený Ples pro radost. Ten je už 
potřetí  laděn do nějakého tématu. Tím letošním byla Pomáda. 
Americký muzikál ze středoškolského prostředí byl jasnou před-
lohou kostýmů většiny návštěvníků plesu, ti tak opět prokázali, že 
bavit a hrát se umí i dospělí.

Na tradičním plese hraje již mnoho let osvědčená sestava  ka-
pel. Slovenská Herbalia Band a domácí cimbálová muzika  Hara-
fica.  O kulturní vložky během plesu se postarali tanečníci Vero-

„Pojďme něco udělat, abychom na tuto chvíli nezapomněli !“
Letošní Ples pro radost se povedl. Ale po tom letošním zůstane 

i bolavá vzpomínka. V tu dobu odešla navždy Dagmar Vančurová. 
Spojení Dáša a Ples pro radost je pro mne něco, co patří k sobě. Bez ní 
by naše plesy nebyly ono. Výzdoba, přemýšlení o ní, nákupy, příprava, 
hromada práce, kaskadérské výkony při její realizaci, tak za tím vším 
vždy stála Dáša.

Děkuji, Dášo. 
Ale pro ještě lepší vykreslení její osobnosti dodávám drobnou pří-

hodu ze Sokola. Holky sokolky seděly a opékaly špekáčky po ukonče-

nika Dufková a Oliver Fusek s partnerkou, kteří předvedli tance 
z muzikálu Pomáda.

Veliké překvapení připravili organizátorům členové Soubo-
ru písní a tanců Dolina, kteří na Plese pro radost vystoupili vůbec 
poprvé.

Ples je vyhlášený nejen skvělou atmosférou a zábavou až 
do ranních hodin, ale také skvělým občerstvením a vínem, které-
ho se každoročně vypijí stovky lahví.

Téma plesu dalšího ročníku bývá vyhlašováno vždy na Vánoce 
a už teď se dle organizátorky Marie Hráčkové máme na co těšit.

Text a foto: Aleš Korvas

ní cvičebního roku. „Holky,“ řekla Dáša, „pojďme něco dělat, protože 
na to, že jsme tu seděly a opékaly, si za chvilku nikdo ani nevzpome-
ne.“ Tak dobře! Seřadily se a s písní „Šly panenky silnicí“ na rtech ob-
kroužily několikrát hřiště. Pak se postavily na značky a pod jejím ve-
dením cvičily. Zpívaly a cvičily. Lidé nakukovali, co se děje, a cvičenky 
se smály a konaly. Měla pravdu. Na toto cvičení nezapomenu nikdy 
a nesu si tuto myšlenku dál životem.

Díky Dášo, díky za vše. A jsem přesvědčena, že by se Ti letošní ples 
OHROMNĚ líbil. 

Maruna Hráčková

PLES PRO RADOST ZAPLNIL SKC

PLES A DÁŠA 
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POTŘEBUJEME VELIKONOCE?
Velikonoce – svátky radosti a nového života, Den dní. 
Potřebujeme svátky, které nám přinášejí naději, jež nezklame.
Velikonoční svátky jsou pro nás zárukou, že se s člověkem po-

čítá, že láska je silnější než nenávist a život mocnější než smrt. 
A tak k Velikonocům patří svátečnost a slunce, stromy v květu, 
pestré šaty, usměvavé tváře, sváteční pokrm, tance a písně. 

Kdo pochybuje o  tajemství svátků, ten nesmí zůstat jen 
u vnější svátečnosti a musí se důkladněji zahledět do  tajemství 
Velké noci.

Křesťané slaví Velikonoce, protože věří, že ukřižovaný Ježíš 
Nazaretský, žije. Jestliže se k tomu hlásíme, můžeme Velikonoce 
slavit s radostí a údivem.

Velikonoce jsou ale především svátkem neuvěřitelnosti. Na-
vzdory vnějšímu zdání totiž „projekt Ježíš“ neztroskotal. „Projekt 
Ježíš“ se podařil. 

Navzdory bolesti a výsměchu, navzdory všem těžkostem, kte-
ré ho na jeho cestě provázely, vstoupil  Ježíš svou smrtí do Života. 

Velikonoční radost a novou důvěru v Boží blízkost a pomoc
přeje  o. Miroslav.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

Bůh přichází:
aby byl s námi
v každé naší životní situaci;
přichází,
aby přebýval
v našem středu, nitru,
aby žil s námi a v nás;
přichází,
aby přemostil vzdálenosti,
které mezi námi vznikají
a oddělují jedny od druhých;
přichází,
aby nás smířil
se sebou i s lidmi okolo nás.

Bůh přichází do lidských dějin
a klepe na dveře
každého muže a každé ženy,
aby každému jednotlivě,
rodinám i národům
přinesl dar bratrství,
svornosti
a míru.
Otevřeme (se) mu?
                                   (Benedikt XVI.)

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍM BOHOSLUŽBÁM!

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2020 
v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě

Květná neděle – 5. 4. 2020

PAŠIJOVÁ NEDĚLE 
(čtou se texty evangelií 

o Kristově umučení)
ZAČÍNÁ SVATÝ TÝDEN

 (Přineste s sebou, prosím papírové pokladnič-
ky Postní almužny! Děkujeme!)

PAMÁTKA SLAVNÉHO VJEZDU JEŽÍŠE 
KRISTA DO JERUZALÉMA

(Dominica in palmis 
de passione Domini)

Přineseme si ratolest jívy - „kočičky". 
Obřady začnou před novým kostelem, kde 

budou ratolesti požehnány 
a průvodem přejdeme do kostela.

Mše svaté: 
7:00 hodin

10:00 hodin
v sobotu večer 4. 4. v 18:00 h.

15:00 – 17.00 hodin – Velikonoční svátost smíření
(svatá zpověď),  budou přítomni tři zpovědníci!

Zelený čtvrtek – 9. 4. 2020
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM PASCHALE – VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENNÍ“ 

MŠE NA PAMÁTKU 
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA
 (Missa in Coena Domini)

(ustanovení mše svaté, 
ustanovení svátosti  kněžství, 

nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv. hodinová adorace 

v Getsemanské zahradě 
 (noční adorace 20:00-06:00)

V SOUVISLOSTI S KARANTÉNÍM STAVEM VYHLÁŠENÝM 
VLÁDOU MŮŽETE SLEDOVAT PŘENOSY BOHOSLUŽEB 

V PŘÍMÉM PŘENOSU NA YOU TUBE KANÁLUFARNOSTI,  
NEBO NA TV NOE, TV LUX, RADIU PROGLAS.

Mše svaté budeme slavit v obvyklém čase 
na ohlášený úmysl v uzavřeném kostele.
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Ve středu a ve čtvrtek před jarními prázdninami byli pozvá-
ni žáci čtvrtých a šestých ročníků paní knihovnicí Ivou Bříšťě-
lovou na besedu se sympatickou usměvavou spisovatelkou Pet-
rou Braunovou, autorkou nejméně 30 knih napsaných pro děti 
a právě ty byly naším hlavním tématem. Žáci se dověděli, co při-
vedlo autorku k sepsání knih jako je Rošťák Oliver, Kuba nechce 
spát, O klukovi, který spadl z nebe, jediné pohádkové knihy Ema 
a kouzelná kniha, Johana s dlouhýma nohama nebo 
Tramvaj plná strašidel. Byly to především její vlastní tři 
děti – Oliver, Marie a Johana, které ji inspirovaly a od je-
jich nástupu do školy začala příhody s nimi zapisovat 
nejdříve do desek a později po zkušenosti s prací redak-
torky se rozhodla vydat tyto příběhy knižně. Hrdiny její 
současné tvorby, jako je Evička lhářka žhářka, Ztraceni 
v čase nebo Dům doktora Fišera, se stávají děti, se kte-
rými se setkává na besedách nad svými knihami, při ná-
vštěvách škol, při pořádání dětských táborů nebo v jejím 
dětském divadelním spolku. Je tedy neustále v kontaktu 
s dětským světem plným fantazie a lotrovin, který je ne-
vyčerpatelnou studnicí pro její tvorbu. Literatura je její 
koníček už od dětství, často přispívala články do růz-
ných časopisů.

Žáci dostali také odpovědi na své otázky - Jak vzni-
ká kniha? Co je to rukopis? Kdo ilustruje její knihy? Jak 
dlouho trvá knihu napsat? Podle čeho si vybírá nakla-
datelství? Dá se uživit jako spisovatel? … a i na další 

podobné dotazy dětem paní Braunová s velkým nadšením odpo-
věděla. 

Petra Braunová je pro naše žáky známá autorka a mnozí z nich 
si také přinesli k podpisu její knihy. 

Ještě jednou moc děkujeme paní Ivě Bříšťělové za zprostřed-
kování besedy a těšíme se na další setkání se spisovateli pořádané 
naší staroměstskou knihovnou.            Text a foto: Jana Broklová

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU

Velký pátek – 10. 4. 2020 

DEN PŘÍSNÉHO POSTU

OBŘADY NA PAMÁTKU 
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA

(in Passione Domini)
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě 

od 11:00 – 17:00 hodin.

Společná pobožnost Křížové cesty 
v 9:00 hodin.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 
v 15:00 hodin.

 Obřady v 18:00 hodin
(20:00 -   24:00 hodin

 noční bdění v modlitbě 
u Božího hrobu)

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!
Bílá sobota –11. 4. 2020

Neslaví se liturgie 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNA JEŽÍŠE

(Sabbatum Sanctum)
Boží hrob bude přístupný k modlitbě:  9:00 - 

18:00 hodin
Slavnostní obřady začnou 

před novým kostelem

9:00 –Společná modlitba 
Ranních chval a Četby z Breviáře

20.00 hodin

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY!
ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE!

Velikonoční neděle – 12. 4. 2020
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO 

PÁNA  JEŽÍŠE KRISTA
(Boží hod velikonoční)

(Dominica Paschae 
in resurrectione Domini)

Sbírka na Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci 

Žehnání pokrmů na konci mše sv.
(Nádoby s pokrmy položte 

na připravené ubrusy)

8:00 hodin

10:00 hodin

Pondělí velikonoční – 13. 4. 2020 Doba lidových tradic – šlahačka 7:00  hodin
10:00 hodin

Velikonoční oktáv -
týden po Velikonocích

 do  neděle Božího milosrdenství
(19. 4. 2020)

Denně při bohoslužbách zaznívá chvalozpěv 
Gloria a Aleluja a čtou se evangelní úryvky 

o zjeveních Vzkříšeného Krista

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin

st., pá., so. v 18:00 hodin

Velikonoční doba trvá 50 dní a končí 31. 5. 
naplněním Kristova příslibu, že pošle Utěšitele 

-Sesláním Ducha svatého

40. den po Velikonocích 21. 5. je Slavnost  
Nanebevstoupení Páně - Ježíš odchází k Otci
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ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 
– ŠKOLNÍ KOLO

Dne 3.  2.  2020 se uskutečnilo školní kolo soutěže Zazpí-
vej, slavíčku. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Všich-
ni účastníci podali výborné výkony a  celé odpoledne se neslo  
v  duchu krásných lidových písní. Ve  velké konkurenci byli vy-
bráni do  předvýběrového kola 45. ročníku přehlídky dětských 
interpretů lidových písní ti nejlepší zpěváci ve  třech katego-
riích: Michal Beránek II. C, Dominik Kolařík IV. C a  Mar-
tin Šimík V. B. Další ocenění byli Kristýna Slámová, Ondřej 
Zajíc, Aneta Křiváková, Anna Gieslová, Sára Feldvabelová    
a Adéla Hanušáková.

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ 
SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

Dne 5.  2.  2020 se konala Konverzační soutěž v  německém 
jazyce na ZŠ Výsluní v Uherském Brodě. Naši školu jela repre-
zentovat Denisa Pavlicová ze třídy 9. C, která ve  školním kole 
suverénně obsadila 1. místo. Absolvovala tři disciplíny, a to po-
slechové cvičení, popis obrázku a konverzaci na vylosované téma. 
Kategorie II. A – 8. a 9. ročníky se účastnilo celkem 12 soutěží-
cích. Naše Denisa obsadila 9. místo, což bylo vzhledem k letošní 
velké konkurenci slušné umístění. I když se neobjevila na stup-
ních vítězů, ctí ji odvaha a touha zkusit si zase něco nového.

LYŽOVÁNÍ NA STUPAVĚ

V  pátek 14.  2.  vyrazily děti z  1.  stupně na  lyžařský vý-
jezd na  Stupavu. Výjezdu se dohromady zúčastnilo 56 šikov-
ných lyžařů ze třetích, čtvrtých a pátých tříd. Sem tam   i něja-
ký snowboardista. Na  svahu Stupavy zdokonalily své lyžařské 
umění. Je nutno podotknout, že příležitosti k   lyžování v  letoš-
ním   roce bylo pramálo, a  tak využít zdejší dobře připravené  
a  vybavené areály byla velká příležitost. Spokojeni a  bez úrazů 
s pochvalou za vzorné chování na sjezdovce jsme se autobusem 
spokojeně vydali domů. Děkujeme celému doprovodu učitelů 
za zvládnutí organizace celého výjezdu.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Ve  dnech 17. - 18. 2. 2020 probíhalo na  Základní škole 
UNESCO v Uherském Hradišti okresní kolo olympiády v anglic-
kém jazyce. Naši školu reprezentovali úžasní angličtináři – Marek 

Fikes (6. D) a Roman Pochylý (9. C). 
V první části soutěže na žáky čekal poslech s porozuměním 

a poté konverzace ve dvojicích na daná témata. Konkurence byla 
velká a ani porota neměla jednoduché rozhodování.

Marek se umístil na  7.  místě ze dvaceti soutěžících a  Ro-
man na  9. místě z  dvaceti sedmi soutěžících. Oběma klukům 
patří velká pochvala za  veškerou přípravu, nadšení, odhodlání  
a v neposlední řadě také poděkování za reprezentaci naší školy!

MALOVANÝ SVĚT 
BOŽENY NĚMCOVÉ

SVČ Klubko a Městská knihovna ve Starém Městě každoročně 
vyhlašují výtvarnou soutěž, letos s názvem Malovaný svět Boženy 
Němcové, v níž se měli mladí tvůrci nechat inspirovat jejími pří-
běhy. Zúčastnilo se několik našich žáků z 1. i 2. stupně. V rámci IV. 
kategorie se na 1. místě umístila Adéla Obdržálková ze VII. D se 
svou nádhernou výšivkou na motiv Babičky, 3. místo obsadila Iva 
Turčinová, rovněž ze VII. D, pro kterou se stala inspirací pohádka  
O  dvanácti měsíčkách. Holkám gratulujeme a  posíláme energii 
a inspiraci k dalšímu tvoření!

Výstava potrvá v knihovně až do 27. března.

TURNAJ V BAREVNÉM 
MINIVOLEJBALU 

V  sobotu 15.  2.  2020 se ve  staroměstské sportovní hale 
Širůch odehrál další turnaj v  barevném minivolejbalu. Cel-
kem se ho zúčastnilo 90 družstev. Za  pohodovou atmosféru  
a bezproblémový průběh turnaje bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům, přátelům volejbalu, trenérům našich volejbalových na-
dějí a všem členům VSK, kteří se na organizaci podíleli.  Poděko-
vání patří i Relaxačnímu centru Madis.

Výsledky našich družstev:
Žlutý minivolejbal: Zuzana Rösslerová – Veronika Baráková 

– 3. místo. 
Oranžový minivolejbal: Adéla Škrabalová – Karolína Klaudo-

vá – 4. místo.
Lukáš Fuglík – Viktor Lazárik – 5. místo.
Červený minivolejbal: Klára Kovaříková – Anna Třetinová – 

2. místo.
Markéta Polášková – Anežka Kambová – 4. místo.
 Poslední velký turnaj v minivolejbalu se bude konat v sobotu 

4. 4. 2020 opět v Městské sportovní hale Širůch ve Starém Městě.

FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA 
NA ŠKOLE

Sice trochu opožděně, ale přece se konala na naší škole ve čtvr-
tek 27. 2. 2020  fašanková obchůzka. Děti z pěveckého souboru spo-
lu se školní cimbálovou muzikou obešly třídy  s pásmem fašanko-
vých písniček. Chlapci a děvčata předvedli taneční umění s učiteli  
a učitelkami a v jídelně paní kuchařky připravily opět krásné po-
hoštění, za které mnohokrát děkujeme.

ZŠ STARÉ MĚSTO

http://www.zsstmesto.cz/2020/02/09/okresni-kolo-konverzacni-souteze-v-nemeckem-jazyce/
http://www.zsstmesto.cz/2020/02/09/okresni-kolo-konverzacni-souteze-v-nemeckem-jazyce/
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 
novin bude 15. dubna 2020. 

Další noviny vyjdou 24. dubna 2020.
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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 Děkujeme všem přátelům a známým za květinové 

dary a účast na pohřbu pana Františka Vaňka.

Děkují Alena Vaňková s rodinou

Zlatou a  stříbrnou medaili vybojovali 
šachisté ŠK St. Města na právě skončeném 
Mistrovství České republiky v  Koutech 
n.  Desnou. V  kategorii juniorů do  20  let 
získal staroměstský Alexandr Skalský stří-
brnou medaili !   Juniorský turnaj se hrál 
na 11 kol, ve kterých Saša uhrál 7,5 bodu. 
Titul získal M. Míča z Beskydské šachové 
školy Frýdek- Místek a bronz V. Říha z ŠK 
2222 Polabiny. 

V kategorii do 10 let se z titulu přebor-
níka České republiky raduje další naděje 
staroměstské šachové školy Bayarjavkhlan 
Delgerdalai.  

„Džavchá“ uhrál v  sedmikolovém tur-
naji plný počet 7 bodů a s velkým přehle-
dem ovládl svoji kategorii. Na dalších mís-
tech skončili M. Švadlenka z  Tj. Kobylisy 
a M. Roubal z ŠK S. Klatovy. Velká gratu-
lace úspěšným medailistům. Další hrá-
či staroměstské výpravy se umístili  takto: V  kategorii chlapců 
do 14 let na 9. místě Vlastimil Babula jr., v kategorii do 12 let ob-
sadil 21. místo Matěj Babula  v kategorii dívek do 14 let skončila 
na 18. místě Klára Spáčilová a v kategorii do 10 let uhrála Adéla 

Bažantová 22. místo. V Národním Openu nejmladší z bratrů Ba-
bulových Tomáš obsadil 75. místo. Všem mladým šachistům ŠK 
St. Město patří velký dík za skvělé výsledky a vzornou reprezen-
taci klubu.

Text a foto: předseda  KM ŠK St. Město, A. Macháček 

DVA CENNÉ KOVY DO STARÉHO MĚSTA



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 28. 2. 2019

Jména dětí z vítání občánků ze dne 28. 2. 2019 zprava doleva (od okna):
Kristián Bartošík, Šimon Adamík, Anna Doubková,Tereza Čechmánková, Klára Čechmánková, Adéla Sedláko-
vá, Michaela Malinová.

KOŠT SLIVOVICE

Foto: Aleš Korvas

Foto: Radek Salaquarda


