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MAS Staroměstsko vznikla v roce 2012 v době přípravy 
na programové období 2014 – 2020 na území působnosti obcí 
Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré 
Město, Tučapy, Újezdec a Vážany. MAS Staroměstsko je zapsa-
ný spolek, který sdružuje nejen veřejnou sféru, ale i podnikatele 
a neziskové organizace, kteří se podílejí na fungování spolku.

V programovém období 2014 – 2020 byly místní akční skupi-
ny zařazeny do oblasti integrovaných nástrojů, které měly pod-
pořit rozvoj venkovských oblastí. Smyslem fungování místních 
akčních skupin bylo zajištění rovnoměrného rozvoje území na zá-
kladě strategie rozvoje území. Schválením této strategie získala 
MAS Staroměstsko možnost čerpat peníze z Evropských fondů 
prostřednictvím operačních programů (IROP, PRV a OP Z).

MAS Staroměstsko v tomto období získala pro podporu 31,4 
mil. Kč. Z toho 17,4 mil. bylo určeno pro infrastrukturu v ob-
cích (IROP), 4,7 mil. Kč pro podporu podnikání (PRV) a 9,3 
mil. Kč pro oblast prorodinných opatření (OP Z). K dnešnímu 
dni bylo realizováno celkem 29 projektů. 5 projektů bylo zamě-

řeno na rekonstrukci chodníků v obcích Kostelany nad Moravou, 
Polešovice, Ořechov, Staré Město a Vážany. Další projekt podpo-
řil výstavbu nové počítačovo-jazykové učebny v ZŠ Nedakonice 
a 1 projekt byl na podporu volnočasových aktivit TC Staré Město, 
kde se realizovala rekonstrukce učeben. 24 projektů bylo zaměře-
no na pořízení strojů a zařízení pro místní podnikatele a 8 pro-
jektů se zaměřilo na prorodinné opatření formou příměstských 
táborů a školních klubů.

Do konce programového období (do roku 2023) zbývá ještě 
dočerpat 11,8 mil. Kč, které budou zaměřeny na projekty pro in-
frastrukturu obcí a pro neziskový sektor.

Příprava nového období 2021 – 2027 je našim aktuálním té-
matem, probíhá příprava nové strategie, avšak vzhledem k situaci 
COVID-19 zatím není zřejmé, jak velká a s jakým zaměřením se 
podpora do území MAS Staroměstsko nakonec dostane. Rádi 
bychom pokračovali v podpoře místních podnikatelů, podpory 
obcím formou investic do místní infrastruktury a podpora vol-
nočasových aktivit, kterými se zabývají místní spolky a příspěv-
kové organizace.

Veškeré informace o činnosti MAS je možné získat na www.
mas-staromestsko.cz.

Text: Josef Bazala, Foto: Aleš Korvas

MAS STAROMĚSTSKO SE PŘIPRAVUJE
NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ
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Další dominanta náměstí Velké Moravy ve Starém Městě roste 
přímo před očima. Po kostele Svatého Ducha se začíná rýsovat 
podoba nově budovaného Cyrilometodějské centra. Stavebníci 
pokračují v  budování zázemí pro archeology, depozitářů i  no-
vých expozic pro návštěvníky. Stavba, jejímž investorem je Zlín-
ský kraj, roste v  těsné blízkosti památníku Velké Moravy, který 
v lokalitě Na Valách stojí od roku 1969 nad základy hřbitovního 
kostela z 9. století. Obě budovy, jak historická, která je Národní 
kulturní památkou, tak i nové moderní centrum, budou společně 
propojeny krčkem, a  návštěvníci tak budou mít možnost přejít 
z jedné budovy do druhé, aniž by opustili vnitřní prostor.

Staveniště se nachází v hustě obydlené zástavbě, proto se mu-
sejí obrnit trpělivostí návštěvníci a provozovatelé obchodů, které 
se v těsné blízkosti nacházejí, zejména ale občané, kteří v dotčené 
lokalitě a ulici Jezuitské bydlí. „Provoz na staveništi je značný, je 
to logické, protože stavba je to opravdu veliká. Ale myslím, že to 
všichni vydržíme, a doufáme, že výsledek bude stát za to,“ uvedla 
Jitka Vaďurová, majitelka uzenářství v těsné blízkosti nově budo-
vaného centra.

I  když investice do  stavby Cyrilometodějského centra není 
investicí města Staré Město, celý průběh výstavby bedlivě sleduje 
i starosta Josef Bazala. Koneckonců se jedná o další rozměrnou 
stavbu na  náměstí Velké Moravy, která bezesporu v  budoucnu 

STAVBA CYRILOMETODĚJSKÉHO CENTRA 
bude tvořit jeden z pilířů návštěvnosti celého náměstí. „Náměstí 
jako celek bude tvořit kromě kostela Svatého Ducha i Památník 
Velké Moravy a Cyrilometodějské centrum, které doufám přiláká 
další návštěvníky a  poutníky, kteří zde najdou kvalitní zázemí. 
Jsem velmi vděčen, že Zlínský kraj na  tuto investici uvolnil fi-
nanční prostředky a tuto stavbu realizuje,“ řekl starosta Josef Ba-
zala.

Text a foto: Aleš Korvas

Z nového parkoviště v ulici Úprkova se mohou těšit obyva-
telé lokality, která má problém s nedostatkem parkovacích míst. 
Nových 14 parkovacích míst včetně jednoho vyhrazeného pro 
invalidy je tvořeno drenážní dlažbou, rekonstruovaná část zpev-
něných ploch je pokryta zámkovou dlažbou v šedém odstínu. 
„Součástí stavebních prací bylo i rozšíření stávající komunika-
ce a provedení vodorovného dopravního značení na zpevněné 

PARKOVIŠTĚ V ULICI ÚPRKOVA JE DOKONČENO
ploše stávajícího parkoviště pro dvaadvacet parkovacích stání 
pro osobní automobily. Současně s tím došlo také k rekonstrukci 
zpevněných ploch a zatravnění přilehlých ploch v ulici Úprkova,“ 
řekl starosta Starého Města pan Josef Bazala.

Celá investice si vyžádala z městské pokladny 1,4 milionu ko-
run včetně DPH.

Text: Aleš Korvas, Foto: MěÚ St. Město
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Po dlouhé pauze se žáci opět vrací do školních lavic. Od 1. září 
nastupují všichni žáci do školy k řádnému prezenčnímu studiu. 
Řádné prezenční studium, které bylo 11. března přerušeno v sou-
vislosti s  výskytem koronaviru, se zahájením nového školního 
roku 2020/2021 vrací do  svých tradičních kolejí. Rozvrhy jed-
notlivých tříd jsou připraveny. Školní jídelny, družiny a kroužky 
čekají a těší se na své žáky.  

Než se budu věnovat novému školnímu roku, rád bych krátce 
zhodnotil proces vzdělávání v době koronavirové krize. Zavřené 
školy v době nouzového stavu přistoupily k nové formě dálkové-
ho vzdělávání. Tato forma vzdělávání klade velkou odpovědnost 
za průběh a výsledky na samotné žáky. Mnohdy však tato odpo-
vědnost zaměstnala především jejich rodiče. Dálkové (distanční) 
vzdělávání nastavené školou bylo novinkou nejen pro žáky, ale 
také pro učitele. I učitelé si museli najít metodu, jak žáky vzdě-
lávat prostřednictvím informačních technologií a  jak získávat 
podklady pro jejich hodnocení.  Ne každému žákovi se podaři-
lo s touto formou dálkového studia odpovědně vypořádat. Proto 
je třeba se z  této situace poučit. Neboť jak říká klasik: „Kdo je 
připravený, není překvapený.“  Jsem velice rád, že se klasifikaci 
za 2. pololetí nakonec podařilo úspěšně uzavřít.

Chci poblahopřát absolventům 9. tříd k  úspěšnému slože-
ní přijímacích zkoušek na  střední školy. Jejich skvělé výsledky 
u zkoušek ukazují na jejich odpovědnou přípravu a dobrou práci 
učitelů. 

I  přes prázdniny pokračovala modernizace budov školy. 
Především budova 1. stupně ZŠ č. p. 1000 prošla kompletní re-
konstrukcí včetně tělocvičny, kuchyně a jídelny. Bylo provedeno 
zateplení obvodového pláště, výměna oken. Nová elektroinstala-
ce, kotelna a vzduchotechnika odpovídají požadavkům moderní 
doby.

Vedení školy během prázdnin připravilo několik novinek. 
První z nich je zavedení elektronické třídní knihy, která nahradí 
tu klasickou papírovou při zápisu probíraného učiva a  při evi-
denci absence žáků v hodinách. Žákovský školní čip, kterým se 
přihlašují obědy, rozšíří svou funkci o docházkový systém. Nově 
se budou žáci při příchodu a odchodu ze školy přihlašovat přes 
čipovací zařízení u hlavního vchodu budovy školy. Do budoucna 
nastavíme čip tak, aby mohl sloužit také k uzavírání a otevírání 
nových šatních skříněk. 

Škola také pořídila výukovou aplikaci Google Classroom. Ta 
reaguje na  potřeby kvalitního dálkového vzdělávání. Obsahuje 

moduly pro on-line výuku, videokonference, prezentace učiva 
a  testování žáků.  Po  řádném proškolení pedagogického sboru 
a  samotných žáků bude aplikace sloužit jako jednotný nástroj 
školy pro dálkové (distanční) vzdělávání žáků v  případě, že se 
žák, třída nebo škola dostane rozhodnutím krajské hygienické 
stanice nebo ministerstva zdravotnictví do karantény. 

Dodržování základních hygienických návyků ze strany žáků, 
odpovědné chování v  případě zaznamenání příznaků onemoc-
nění, včasná informovanost, pravidelná dezinfekce společných 
prostor školy jsou základními nástroji v prevenci šíření koronavi-
rové infekce. Nestrašme, ale poučme své děti, aby se chovaly zod-
povědně a ohleduplně. Všichni si přejeme, abychom byli zdraví 
a děti se do školy těšily.

Přeji Vám všem bezproblémový nový školní rok
Mgr. Martin Zábranský 

ŠKOLA JE PŘIPRAVENA NA NÁVRAT ŽÁKŮ 

Rada města každoročně vyjíždí v  letních 
měsících na  výjezdní zasedání a  na  kolech 
objíždí a kontroluje stav některých z probíha-
jících investic. Letošní ročník nebyl výjimkou 
a  všech pět členů Rady města Starého Měs-
ta společně s  tajemníkem Městského úřadu 
Robertem Staufčíkem se vydalo zkontrolovat 
stav prací na jednotlivých objektech.

První zastávka byla u  budovy prvního 
stupně základní školy, kde zkontrolovali stav 
výměny oken, zateplení obvodového pláště 
budovy a rekonstrukci tělocvičny s jídelnou. 
Poté zamířili na  Dům s  pečovatelskou služ-
bou v ulici Bratří Mrštíků. Poslední zastávka 
byla tradičně na  koupališti, kde někteří čle-
nové vyzkoušeli teplotu vody a  v  bazénu si 
i zaplavali.

Text a foto: Aleš Korvas

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
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Předposlední týden měsíce srpna se roztočila kola sportovní-
ho soustředění všech žákovských kategorií Volejbalového spor-
tovního klubu Staré Město. Do náročné a zároveň zábavné pří-
pravy nastoupilo téměř 80 hráčů, hráček a trenérů. 

Nejsilnější skupinou byla opět volejbalová přípravka. Děti 
mladšího školního věku získávají své první volejbalové zkušenos-
ti, vytvářejí si pohybové návyky. Učí se vnímat tento kolektivní 
sport, mít radost z pohybu a ze hry. To, že staroměstský volejbal 
už dávno není jen výsadou chlapců a mužů, potvrzuje veliká sku-
pina dívek především v kategorii přípravky a mladších žákyň.

Odborné trenérské vedení zajistili trenéři a volejbalisté klu-
bu a zároveň také učitelé Základní školy Staré Město, která se již 
více než dva roky pyšní titulem Partnerská škola Českého volej-
balového svazu. Volejbalovou přípravku vedli Lydie Podhrázská, 
Zuzana Kotačková, Iva Vlčková či špičkoví hráči Petr Karabec, 
Libor Kamler a Jindra Pospíšil. Juniory a kadety trénovali Martin 
Zábranský a Petr Obdržálek, mladší a starší žactvo Jan Zábranský 
a Milan Zpěvák.

POHYBOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY – sport a zábava
Úterý 1. 9. 2020 je také dnem, kdy dětem otevřou své brány 

všechny tři mateřské školy ve Starém Městě. Standardní provoz 
s dodržováním základních hygienických norem bude nastaven 
od prvního dne. Případná opatření budou přijímána na zákla-
dě doporučení krajské hygienické stanice nebo MZ ČR. 

Vedení města připravilo pro své předškoláčky nový spor-
tovní kroužek nazvaný POHYBOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. 

Dvoufázový trénink probíhal na sportovní hale Širůch a v tě-
locvičně ZŠ Staré Město. Tréninkový proces, který zahrnoval kon-
diční přípravu, nácvik techniky úderů do míče a herní systémy, 
byl vhodně doplněn plaváním na  místním koupališti, relaxací 
ve wellnes hotelu Synot nebo bowlingem. Ve čtvrtek jsme na so-
kolovně vyzkoušeli beachvolejbal s následnou grilovačkou v are-
álu relaxačního centra Madis. 

Páteční turnaj byl vyvrcholením celotýdenního snažení mla-
dých volejbalistů. Na jeho konci si všichni odnesli hodnotné ceny. 
„Věřím, že mladí sportovci získali během soustředění motivaci 
k trénování a chuť se nadále věnovat svému volejbalovému růs-
tu,“ řekl Martin Zábranský, trenér VSK Staré Město.

Děkujeme všem partnerům za  podporu. Týden uplynul jak 
voda, soustředění se všem líbilo, tak zase za rok na kempu!

Text: Martin Zábranský, Foto: Aleš Korvas

Ten je určen 3. třídám MŠ a je zaměřen na všeobecnou pohybo-
vou průpravu, základy gymnastiky a míčových her. Pohybovky 
budou probíhat v tělocvičně 2. stupně ZŠ v ulici Komenského 
a povede je oblíbená a zkušená paní učitelka Bc. Bohdana Kry-
stová. Kroužek se bude konat 1x týdně v období po ukončení 
plaveckého výcviku.  Smyslem je vytvořit u dětí základní pohy-
bové návyky a probudit u nich zájem o sport.

Text: Martin Zábranský, Foto: Aleš Korvas

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ VSK STARÉ MĚSTO
 – TO JE PŘEDEVŠÍM DOBRÁ PARTA

MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Přírodní vodní nádrž Louky láká v letních měsících denně 
desítky návštěvníků k tomu, aby se vykoupaly. Lokalita Louky je 
zásobena spodní vodou, která je přirozeně filtrována přes štěrko-
vé dno, a je proto relativně čistá. Lokalita Louky není vedena jako 

Staroměstští vinaři sdružení do Klubu přátel vína pořádají  
3. 10. 2020 v Jezuitském sklepě Staroměstský den vína. Akce bude 
mít tradiční formát, kdy od rána do 17:00 se budou ve sklepě uza-
vírat cyklostezky v rámci akce Na kole vinohrady a poté nastane 
hlavní část Dne vína, a to řízená i volná degustace a prezentace 
vybraného vinařství, to vše za doprovodu cimbálové muziky Ja-
roslava Čecha. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. září ve sta-
roměstském Event centru na náměstí Velké Moravy a při pořízení 
vstupenky v předprodeji ušetříte na vstupném 50,-

Šachový klub Staré Město pořádá ve dnech 3. a 10. 9. 2020  
v 17 hodin v Šachovém sále sokolovny nábor zájemců o šacho-
vou hru.

koupaliště, lidé se v ní proto koupou výhradně na vlastní nebezpe-
čí, na což je upozorňuje také cedule na břehu, ani to ale evidentně 
lidem nevadí a k vodní ploše přijíždějí ve velkém počtu.

Text a foto: Aleš Korvas

Vítány jsou především děti ročníků narození 2012 a mladší. 
Přiveďte i Vy své ratolesti do nejúspěšnějšího šachového klubu 
mládeže ve Zlínském kraji.

p. KM ŠK Staré Město

LOUKY LÁKAJÍ DESÍTKY LIDÍ DENNĚ

STARÉ MĚSTO VINAŘSKÉ

HODY S PRÁVEM

MICHALSKÉ SLAVNOSTI

ŠACHOVÝ KLUB STARÉ MĚSTO 

„Letos jsme vyhlásili na našem facebookovém profilu anketu, 
kde lidé odhlasovali, že tentokrát chtějí prezentaci a řízenou degu-
staci některého místního menšího vinařství. Nakonec volba pad-
la na vinařství Agro Zlechov, kde jsme při degustaci vybrali jejich 
nejlepší vzorky pro naše návštěvníky. Anketa mezi návštěvníky se 
nám osvědčila a počítáme s ní i do budoucna,“ prozrazují pořáda-
jící vinaři a doufají, že když už se letos nemohl konat staroměstský 
košt vína, tak že se místní vinaři a milovníci vína konečně potkají 
první říjnovou sobotu „ve sklepě pod kostelem“.

sobota 28. 9. 2019
13:00 hod.  náměstí Velké Moravy. .... .... .... .... ... Sraz krojované chasy 
                                                                                       stárci: Ondřej Bazala a Kateřina Andrýsková 
13:30 hod.  náměstí Velké Moravy. .... .... .... .... ... Odchod pro stárky  
15:00 hod.  radnice .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... Povolení hodů 
16:00 – 22: 00 hod.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... Hodová zábava náměstí Velké Moravy  
                                                                                       hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

neděle 29.09.2019
10:00 hod.  kostel Sv. Ducha .. .... .... .... .... .... .... ... Slavnostní mše
11:00 hod.  náměstí Velké Moravy. .... .... .... .... ... Hodová obchůzka
15:00 hod.  náměstí Velké Moravy. .... .... .... .... ... Průvod účinkujících souborů
15:30 hod.  náměstí Velké Moravy. .... .... .... .... ... Hodové odpoledne

Akce se budou pořádat pouze za příznivé epidemiologiocké situace a příznivého počasí.
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U S N E S E N Í
z 37. schůze Rady města Staré Město, konané dne 15.07.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 36. schůze rady města.

program 37. schůze rady města.

1.1 ukončení výpůjčky části pozemku 
p. č. 2520/1 orná půda o výměře 162 m2 (před 
rodinným domem č. p. 1663), ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, za účelem zemědělského obhospodařování, 
paní *** dohodou k 30.06.2020.

1.2 výpůjčku a následné uzavření smlouvy 
o výpůjčce objektu č. p. 700 ul. Na Hradbách 
ve Starém Městě na pozemku p. č. 634 st. o vý-
měře 504 m2 a pozemku p. č. 2423/18 zahrada 
o výměře 497 m2, který se nachází u objektu, 
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Charitě Uherské Hradiště, Uh. Hra-
diště, Velehradská třída 247, IČ 44018886, 
od 01.08.2020 na dobu určitou do 31.07.2030, 
za účelem provozování Azylového domu sv. 
Vincence. 

1.3 výpůjčku a následné uzavření smlouvy 
o výpůjčce movitého majetku – technické vy-
bavení v celkové hodnotě 566.951,64 Kč, který 
se nachází v Azylovém domě sv. Vincence, ul. 
Na Hradbách 700 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Charitě Uherské Hra-
diště, Uh. Hradiště, Velehradská třída 247, 
IČ 44018886, od 01.08.2020 na dobu určitou 
do 31.07.2030, za účelem provozování Azylo-
vého domu sv. Vincence. 

1.5 záměr na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služeb-
nosti č. E633-S-4652/2019 mezi Městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (budoucí povinný), Správou železnic, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Měs-
to, Praha 1, IČ 70994234 (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Praha 4, IČ 65993390 (investor stavby) 
na právo umístění stavby „SO 671 Přeložka 
kabelu 6 kV v žkm 140,400 – 140,500“ na po-
zemku p. č. 7261/10 v lokalitě Špílov, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, za účelem přeložení elektrického 
kabelového vedení v rámci stavby dálnice „D55 
(R55) 5507 Babice – Staré Město“.

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společností CE-
TIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 
04084063 (budoucí oprávněná osoba), městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 

IČ 00567884 (budoucí obtížená osoba) a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, IČ 65993390 (stavebník) na právo 
umístění stavby „SO 466 Přeložka podzemního 
sdělovacího vedení v km 15,550“ na pozemku 
p. č. 6007/5 v lokalitě Hlaviny ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem zřízení, umístě-
ní a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby 
dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“, dle 
přílohy.

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, U Baraňá-
ku, Pálka, Lorenc, kab. NN“ (kabelové vedení 
NN) na pozemku p. č. 5270/1, který je ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.8 záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha 
o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. 
plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek 
č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše v lokali-
tě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště
prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha 
o výměře 845 m2 a části pozemku p. č. 7310 
ostat. plocha o výměře 5 m (stavební pozemek 
č. 18 o celkové výměře 850 m2), vše v lokali-
tě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště
za účelem výstavby samostatně stojících rodin-
ných domů.

1.9 smlouvu o poskytnutí jistiny pro soutěž 
o stavební pozemky v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

1.11 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Parkoviště ulice Úprkova, Staré Město“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

5.1 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů změnu odpisového plánu na rok 
2020 (II. úprava) příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Staré Město, okres Uherské Hradi-
ště, IČ 75022567, z důvodu zařazení dlouhodo-
bého hmotného majetku.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku a následné uzavře-
ní kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 
2936 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, 
jehož součástí je stavba – budova bez čísla po-
pisného – jiná stavba, vše v lokalitě Vinohrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, za cenu 
dle znaleckého posudku č. 5853-13/20 znalce 
Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín 
ze dne 20.01.2020, navýšenou koeficientem 
1,15 na částku 418.455 Kč, za účelem stavby 
“D55, stavba 5507 Babice – Staré Město“. 

III. vyhlašuje

3.1 termín pro podání návrhů nominací 
na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti 
dobrovolných pracovníků v oblasti volnoča-
sových aktivit ve Starém Městě. Cílem města 
Staré Město je ocenění jejich dlouhodobé práce 
a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných 
pracovníků při organizaci volnočasových akti-
vit dětí, mládeže a dospělých. 

IV. pověřila

1.10 starostu města jmenováním členů ko-
mise pro výběrové řízení obálkovou metodou 
na stavební pozemky v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, které se uskuteční dne 14.09.2020.
V. vzala na vědomí

3.2 doporučení Mgr. Kateřiny Pavlišové, ředi-
telky Mateřské školy, Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČ 75022532, k pověření řízením 
organizace po dobu čerpání mateřské a rodi-
čovské dovolené, paní Mgr. Petru Gajdošíko-
vou.

4.1 žádost žadatele pana *** o společné ozná-
mení záměru dle § 96a stavebního zákona 
na novostavbu garáže a sjezdu na pozemcích 
parc. č. 56/3 a 71/1 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště.

4.2 žádost žadatelky paní *** o společné ozná-
mení záměru dle § 96a stavebního zákona 
na novostavbu rodinného domu včetně zpev-
něné plochy, terasy a přípojek inženýrských sítí 
na pozemcích parc. č. 981, 2432/7 a 2432/1 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.3 žádost žadatelky paní *** o společné ozná-
mení záměru dle § 96a stavebního zákona 
na novostavbu rodinného domu včetně za-
hradního skladu na pozemcích parc. č. 7369 
a 159/1 v k.ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.



U S N E S E N Í
z 38. schůze Rady města Staré Město, konané dne 05.08.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 37. schůze rady města.

program 38. schůze rady města.

1.1 smlouvu o výpůjčce mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 
00567884 (půjčitel) a Sportovním a kulturním 
centrem příspěvková organizace, Staré Město, 
Brněnská 1249, IČ 75121824 (vypůjčitel) na vý-
půjčku movité věci:

– grafický skleněný panel o rozměru 800 mm x 
350 mm 
1 ks v hodnotě 4.416,50 Kč

– grafický skleněný panel o rozměru 1.800 mm 
x 800 mm 
3 ks v celkové hodnotě 36.009,60 Kč 
 
které budou umístěny v prostoru před vchodem 
do budovy č. p. 2190, náměstí Velké Moravy 
(informační centrum + Jezuitský sklep) ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od 01.08.2020 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou jeden měsíc, za účelem podpory cestov-
ního ruchu a turismu.

1.3 projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby „Kluziště včetně zázemí ve sportovním 
areálu Širůch ve Starém Městě“.

1.4 projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby „Hřbitov Staré Město – oprava chodníků 
mezi hrobovými místy, etapa 1“.

6.1 činnost Městské knihovny Staré Město za I. 
pololetí 2020 dle zápisu.

6.2 zprávu o kontrole plnění usnesení Rady 
města Staré Město za I. pololetí 2020 dle pří-
lohy.

VI. uděluje 

5.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, souhlas příspěvkové organizaci Základní 
škola Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 
75022567, k přijetí účelového daru - herních 
prvků u budovy Základní školy č. p. 715 ve výši 
190.112 Kč od SRPŠ při Základní škole Staré 
Město, okres Uherské Hradiště a účelového pe-
něžního daru ve výši 4.000 Kč určeného na od-
vádění dětí na zastávku autobusu od Obce Kos-

1.5 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci stavby „Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. 
Staré Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny a termínu dokonče-
ní díla.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce Hřbitov Staré Město – Oprava chodníků 
mezi hrobovými místy, etapa 1 s dodavatelem 
JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ 
60743638 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

II. neschválila

2.2 vyhlášení zadávacího řízení k veřejné zakáz-
ce na stavební práce zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na akci Kluziště včetně 
zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě. 

III. doporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit převod majetku a následné uza-
vření kupní smlouvy na výkup pozemku 
p. č. 6015/267 orná půda o výměře 4.083 m2 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku paní ***, 
za cenu 22 Kč/m2. 

5.1 schválit „Smlouvu o spolupráci při zajišťo-
vání a rozvoji ID ZK“. Jedná se o čtyřstrannou 
dohodu uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. 
T. Bati 21, 761 90 ZLÍN, IČ 70891320 a městem 
Uherské Hradiště, městem Staré Město a měs-
tem Kunovice, o vzájemné spolupráci při zajiště-
ní dopravní obslužnosti a rozvoji veřejných slu-
žeb při přepravě cestujících na území Zlínského 
kraje a smluvních měst. 

telany nad Moravou.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. E633-S-4652/2019 mezi 
Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (budoucí povinný), 
Správou železnic, státní organizace, Dláždě-
ná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ 70994234 
(budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 
65993390 (investor stavby) na právo umístění 
stavby „SO 671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 
140,400 – 140,500“ na pozemku p. č. 7261/10 
v lokalitě Špílov, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem přeložení elektrického kabelového vedení 
v rámci stavby dálnice „D55 (R55) 5507 Babice 

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Hřbitov Staré Město – Oprava chodníků 
mezi hrobovými místy, etapa 1 - veřejná za-
kázka malého rozsahu na stavební práce. Vy-
braný dodavatel JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638, s nabídkovou cenou 
789.915,98 Kč bez DPH, 955.798,34 Kč vč. DPH.

V. vzala na vědomí

4.1 projednání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Jalubí, ve znění Změny č. 1, 
podněty neuplatňuje. 

4.2 projednání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Kunovice 2016–2020, podněty 
neuplatňuje. 

5.2 výpověď spořicího účtu KB, který byl zalo-
žen za účelem zhodnocení peněžních prostřed-
ků. Úroková sazba na tomto účtu klesla na hod-
notu 0,00 %, z tohoto důvodu budou peněžní 
prostředky ve výši 8 mil. Kč převedeny zpátky 
na spořicí účet u RaiffeisenBank, a.s.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

2.1 zpracovat podklady pro rozpočtové opatření 
u akce Hřbitov Staré Město – Oprava chodníků 
mezi hrobovými místy, etapa 1 a předat finanč-
nímu odboru.
 T: ihned

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

– Staré Město“, na úředních deskách. T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku –
prodej pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha 
o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. 
plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek 
č. 16 o celkové výměře 691 m2), vše v lokali-
tě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště,
prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha 
o výměře 845 m2 a části pozemku p. č. 7310 
ostat. plocha o výměře 5 m (stavební pozemek 
č. 18 o celkové výměře 850 m2), vše v lokali-
tě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště,
za účelem výstavby samostatně stojících rodin-
ných domů, na úředních deskách.
 T: ihned

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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DOŽÍNKOVÁ MŠE SVATÁ
Všichni jste srdečně zváni na dožínkovou mši svatou 30. srp-

na 2020 v 10 hod. v kostele Sv. Ducha, ve které poděkujeme za bo-
hatou úrodu letošního roku.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

PRO DĚTI
V neděli 6. září 2020 ve 14.00 hod. zahájíme mší sv. v kostele 

Sv. Ducha nový školní rok 2020/2021 s  prosbou o  dary Ducha 
svatého pro učitele, vychovatele, katechety, žáky a studenty. Děti, 
které nastupují do první třídy, ať si přinesou školní batohy. Budou 
jim požehnány. Jsou zváni i všichni táborníci – poděkujeme také 
za farní tábory. Po mši svaté následuje v blízkosti kostela Sv. Du-
cha odpoledne plné her a soutěží, které připravuje staroměstská 
farnost ve spolupráci se zdejší Jednotou Orla. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA 
- NÁBOŽENSTVÍ

Výuka začne v pondělí 14. září 2020. Zde je aktuální rozpis 
výuky, je možné, že ještě dojde ke změnám.

Pondělí – na ZŠ nám. Hrdinů 715:
1. třída:  12.15 – 13.00 hodin, 2. třída:  13.15 – 14.00 hodin, 

3. třída: 13.00 – 13.45 hodin, 
4. třída: 14.00 – 14.45 hodin, 5. třída: 14.00 – 14.45 hodin. 
Pondělí – na ZŠ Komenského 1720:
6. – 7. třída: 14.00 – 14.45 hodin,
8. – 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin.
Přihlášku najdete na stránkách farnosti: http://www.farnost-

staremesto.cz/zivot-ve-farnosti/392-prihlaska-do-krestanske-
vychovy-rimskokatolickeho-nabozenstvi nebo na stolku v zadní 
části kostela.

Můžete ji odevzdat katechetovi, duchovnímu otci, v  ředitel-
ně školy, příp. třídnímu učiteli anebo vložit do schránky na faře. 
Na Vaše děti se těší: P. Mgr. Miroslav Suchomel, Miroslava Číha-
lová, Ing. Jitka Foltýnková, Jana Němcová, Mgr. Věra Řešetková 
a Mgr. Jana Vandová.

VELKOMORAVSKÝ KONCERT 
6. záři 2020 v 17.00 hod. na náměstí Velké Moravy. Vystoupí 

Slovácký komorní orchestr, Horňácká muzika P. Mičky, Staro-
měští mládenci a další. 

SVATÁ MARIE 
OD UKŘIŽOVANÉHO JEŽÍŠE

Začátkem srpna obdržela farnost ostatky sv. Marie od Ukři-
žovaného Ježíše, která je známá svou úctou k  Duchu Svatému. 
Zároveň svým vyznáním řecko-melchitského obřadu naplňuje 
ideu našeho chrámu o propojení Západu a Východu.  

Mariam Baouardy se narodila 5. ledna 1846 v Abellinu v Pa-
lestině. Když jí byly čtyři roky, ztratila oba rodiče a byla adopto-
vána strýcem. Svého bratra, který od té doby žil u jedné z tet, už 
nikdy neviděla.

Podle východního zvyku zasnoubil strýc dvanáctiletou Mi-
riam se svým káhirským bratrancem. Dívka se však uzavření 
sňatku nečekaně rázně vzepřela. Rodina s ní od  té doby zachá-
zela jako se služebnou, zpovědník jí pro její neposlušnost odmí-
tl udělit rozhřešení a podávat Eucharistii. Miriam se s trápením 
svěřila muslimskému sluhovi svého strýce, který cestoval do Ga-
lileje, a poprosila ho o doručení dopisu bratru Pavlovi. Muslim 
se ji však pokusil přemluvit ke  konverzi k  islámu, a  když neu-
spěl, v afektu prořízl Miriam hrdlo a zanechal ji na opuštěném 
místě. O zraněnou Miriam bylo postaráno zázračným způsobem 
- asi měsíc dívku ošetřovala neznámá „Paní v bílém“. Tuto udá-
lost z roku 1858 pak Miriam doživotně připomínala velká jizva 
na krku a chraplavý hlas.

V následujících letech pracovala v různých rodinách jako slu-
žebná, nejprve v Alexandrii, pak v Jeruzalémě a v Beirútu a nako-
nec v Marseille. V roce 1867 vstoupila 
do kláštera Karmel v Pau. 

Poslední léta svého života strávila 
s  několika spolusestrami v  Palestině. 
V Betlémě se podílela na stavbě nově 
zakládaného kláštera karmelitek. Ze-
mřela 26. srpna 1878 krátce před do-
končením stavby.

Za  blahoslavenou ji prohlásil pa-
pež Jan Pavel II. 13.  listopadu 1983. 
Svatořečena byla 17. května 2015 pa-
pežem Františkem. 
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Více informací (osobně, telefonicky, e-mailem): 
Martina Všetulová │telefon: 603 267 285 │ e-mail: rcctyrlistek@klubkosm.cz

Adresa: Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město (vedle ZUŠ Staré Město v budově MŠ Rastislavova)

www.facebook.com/rc.ctyrlistek

Pondělí 7. 9.
8.30 – 10.30 h

MAMKAvárna
PŘÍJEM VYTIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK DO KROUŽKŮ RC Čtyřlístek. 
(Na kroužky se přihlašuje pouze on-line na www.klubkosm.cz/krouzky)
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: 20 Kč

Úterý  8. 9.
8.30 – 10.30 h

Úvodní schůzka úterního kroužku ������
Úterní cvičení rodičů s dětmi 10—18 měsíců. Do kroužku se přihlašuje na polole� nebo celý rok!!! 
Září–leden (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě)) /  Únor–červen (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě))

Středa 9. 9.
8.30 – 10.30 h

Úvodní schůzka středečního kroužku ������
Středeční cvičení rodičů s dětmi 1,5—2 roky. Do kroužku se přihlašuje na polole� nebo celý rok!!! 
Září–leden (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě)) /  Únor–červen (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě))

Čtvrtek 10. 9.
8.30 – 10.30 h

Úvodní schůzka čtvrtečního kroužku ������
Čtvrteční cvičení rodičů s dětmi 2—3 roky. Do kroužku se přihlašuje na polole� nebo celý rok!!! 
Září–leden (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě)) /  Únor–červen (300Kč maminka  + 300Kč 1dítě(+ 300Kč 2.dítě))

Sobota 19. 9.
8 – 11 h

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
SKC Staré Město (na SOKOLOVNĚ!!!) Všechna prodejní místa obsazena.

Pondělí 21. 9.
8.30 – 10.30 h

HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3—10 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také 
výměna zkušenos�. S sebou: přezůvky Vstupné: 50 Kč

Pátek 25. 9.
9.00 – 11.00 h

Hravé učení 3
Přijďte se inspirovat a vyzkoušet jednoduché ak�vitky pro dě� 3 - 5 let. Z běžně dostupných věcí 
si vytvoříme ak�vitu,  kterou si odnesete domů. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: ZDARMA
Akce je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009032.
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www.klubkosm.cz

PRO MAMKY, TAŤKY i PRARODIČE 
S DĚTMI OD 3 - 5 LET

Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město

Bližší informace: Pavla Štolfová│webklubko@gmail.com

��� �� ���� │� � �� �

Zažeňte dětskou nudu a přijď si vyzkoušet jednoduché akvitky 
pro dě. Zároveň si některou z nich můžeš vytvořit a odnést 
domů. Budeme využívat věci, které jsou v domácnos běžně 

dostupné a jejich výroba nezabere mnoho času.

HRAVÉ UČENÍ 3

Akce je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009032.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ

Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy.

odpočinek

P Ř I J Ď  S I  V Y Z KO U Š E T 
NOVÝ HERNÍ SVĚT XBOX 360 
HVĚZDNÉ VÁLKY│TANEC│SPORT│RYCHLÁ KOLA

Nedotovaní:
100 Kč/polole�

o tev ře n o  5  d n ů  v  t ýd n u :
po –  pá  13.00  –  15.30  h
Kde: Rodinné centrum Čtyřlístek

DÁME 
HRU?

XBOX JE TU

Těšíme se na Vás!
Docházka do klubu může být 

pravidelná i nepravidelná.
Bližší informace k dotaci 

na našem webu v záložce kroužky 
www.klubkosm.cz/krouzky-klubik

Přihlašování pouze on-line na 
www.klubkosm.cz/krouzky.

Dotovaní 
ZDARMA!!!

PŘIJĎTE 

do KLUBÍKU!
Určeno především pro žáky ze 4. a 5. třídy, ale i všem ostatním zájemcům.

nové
deskové

hry

poslech
hudby

hry
na 

XBOX 360

psaní
domácích

úkolů

přijít
si

povídat

krea�vní
tvůrčí

ak�vity

sportovní
hry

tanec

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

www.klubkosm.cz
ww.facebook.com/svcklubko│www.instagram.com/klubko_sm

ZAČÍNÁME 7. září 2020

KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI
ve školním roce ����/����

Do kroužku se přihlašuje pouze ON-LINE!!! 
 

Zápisné se hradí na polole nebo celý rok. (I.polole:září—leden/II.polole:únor—červen)
300Kč/polole maminka + 300Kč/polole 1 dítě (+300Kč/polole 2. dítě)

Kapacita kroužku je omezená!!!  Kroužky probíhají na RC ČTYŘLÍSTEK

Společné pohybové aktivity doplněné písničkami a říkankami, které zábavnou formou podporují 
psychomotorický vývoj dítěte. Pro zpestření pohádky, divadélko, mini výtvarné hrátky, ...  

www.facebook.com/rc.ctyrlistekwww.klubkosm.cz

Informace: Martina Všetulová│603 267 285│rcctyrlistek@klubkosm.cz
PŘIHLAŠOVÁNÍ na: www.klubkosm.cz/online.html

RC Čtyřlístek najdete na adrese: 
Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město (budova MŠ Rastislavova)

ÚTERÝ
8.30 – 10.30 h

Cvičení pro rodiče s dětmi
10 měsíců – 1,5 roku

první schůzka
8. 9. 2020

STŘEDA
8.30 – 10.30 h

Cvičení pro rodiče s dětmi
1,5 – 2 roky

první schůzka
9. 9. 2020

ČTVRTEK
8.30 – 10.30 h

Cvičení pro rodiče s dětmi
2 – 3 roky

první schůzka
10. 9. 2020

Spolufinancováno Zlínským krajem

Kroužky začínají v týdnu od �. září ���� MAMKAVÁRNOU

AKCE JE ZDARMA

KROUŽKOBRANÍ
�. �. ���� | �.��   ̶  ��.��h
zahrada �. stupně ZŠ Staré Město

ukázky kroužků   │   vyzkoušejte si   │   zeptejte se na cokoliv

SPORTOVNÍ
i

TANEČNÍ
KROUŽKY

TVOŘIVÉ
A VÝTVARNÉ

KROUŽKY

JAZYKOVÉ
KROUŽKY

KUTILSKÉ
TECHNICKÉ

A PRAKTICKÉ
KROUŽKY

PŘÍRODOVĚDNÉ
KROUŽKY

HUDEBNÍ
KROUŽKY

Objevte talent vašich dě. 

V případě deště se akce nekoná!!!

Chytni fleka

Vyzkoušej kroužek 
na živo! 

www.klubkosm.cz
ww.facebook.com/svcklubko│www.instagram.com/klubko_sm
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Odpoledne plné sportovních her a do-
vednostních sportovních disciplín, ale i 
skákací hrady, trampolína, DJ nebo malo-
vání na obličej. To vše připravil pro děti a 
jejich doprovod výbor Jiskry Staré Město 
na sobotní odpoledne 1. srpna 2020.

Každé dítě dostalo hned u vchodu kar-
tičku, kde po absolvování jednotlivé disci-
plíny dostalo značku. Pokud prošly děti ka-
ždou z disciplín, čekala je sladká odměna. 
Podle předsedy Jiskry Jana Žitňanského 
se mohlo během odpoledne vystřídat na 
hřišti s umělou trávou, kde se akce konala, 
několik stovek dětí. „Součástí sportovního 
odpoledne byl také turnaj starých pánů. 
Kromě celků z  Traplic a Velehradu jsme 
postavili také dvě družstva z  domácích 
fotbalistů. Všechno to byli hráči, kterým je 
nad pětatřicet let a kteří v minulosti hráli 
za Staré Město,“ doplnil Jan Žitňanský.

Na příští rok plánují organizátoři uspo-
řádat sportovní den buď před prázdnina-
mi, nebo až po nich. Věří, že tak přilákají 
ještě více dětí a budou s  dalšími ročníky 
spokojeni stejně jako s tím letošním.

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Aleš Korvas a Robert Mazáč

PRVNÍ SPORTOVNÍ DEN S JISKROU 
PŘILÁKALO NĚKOLIK STOVEK NÁVŠTĚVNÍKŮ

www.instagram.com/klubko_smwww.facebook.com/svcklubko

KROUŽKY 
pro dě, mládež, dospělé i seniory

Nepropásněte 
svoji příležitost

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze ON-LINE do 20. září 2020

www.klubkosm.cz

začínáme 
29. září 2020
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 
novin bude 11. září 2020. 

Další noviny vyjdou 25. září 2020.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 900 ks.

✔ 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 SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz
Sobota 19. září, 
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ, 8 – 11 hod., pořádá SVČ Klubko

EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,
www.eventcentrum.cz
Čtvrtek 3. září
POCTA VYSOCKÉMU
Koncert písničkářů J. Vondráka, J. Klapky a A. Kudrjavceva
Polyfunkční sál, začátek 19.30 hod.
Neděle 6. září
VELKOMORAVSKÝ KONCERT - Začátek 17.00 hod.
Jiří Pavlica a Hradišťan, Jiří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr,
Horňácká muzika Petra Mičky, Staroměští mládenci
Čtvrtek 24. - neděle 27. září
MICHALSKÉ SLAVNOSTI A HODY S PRÁVEM

Dne 15. září 2020 uplyne už 10 let od doby, 
kdy mě navždy opustil můj manžel pan Josef 
Daníček ze Starého Města. Zemřel po dlouhé 
a těžké nemoci.
Tiše vzpomíná manželka Ludmila.
Na známého Prčovského srandistu vzpomí-
nají také kamarádi, bratr a matka.

Dne 18. srpna 2020 uplynulo 
10 let od úmrtí Rostislava So-
chorce a 8. září uplynulo 10 let 
od úmrtí jeho sestry Antonie 
Leškové.
Kdo jste je znali a měli rádi, vě-
nujte jim vzpomínku.

S láskou na ně vzpomínají kamarádi a kamarádky.

www.facebook.com/rc.ctyrlistek

Informace a přihlášky (osobně, telefonicky, e-mailem): Martina Všetulová │telefon: 603 267 285 │ e-mail: rcctyrlistek@klubkosm.cz

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
OBLEČENÍ│KNÍŽKY│HRY│STAVEBNICE│ODRÁŽEDLA│BOTY│...

19. 9. 2020 8 – 11 h

VSTUPNÉ: PRODÁVAJÍCÍ 50 KČ│KUPUJÍCÍ 1 KČ

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM STARÉ MĚSTO (SOKOLOVNA)

KAŽDÝ SI VĚCI PRODÁVÁ SÁM!!!

VŠECHNA PRODEJNÍ MÍSTA OBSAZENA!!!



SPORTOVNÍ DEN S JISKROU



KOUPÁNÍ NA LOUKÁCH


