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Jedenadvacátý ročník Děkanátního plesu zahájil letošní se-
zónu bálů. Prostory Společensko – kulturního centra ve Starém 
Městě patřily v sobotu 11. ledna 2020 plesuchtivým návštěvní-
kům, kteří zaplnili všechny sály bývalé sokolovny do posledního 
místečka. Bohatá tombola, která obsahovala přes dvě stovky cen, 
bývá na Děkanátním plesu standardem a ani letos tomu nebylo 
jinak.

Zahájení se chopili správce staroměstské farnosti, otec Mi-
roslav Suchomel, uherskohradišťský děkan Josef Říha a starosta 
Josef Bazala. Poté již patřil taneční parket návštěvníkům, které 
na chvíli vystřídala se svým tanečním programem také staro-
městská křesťanská mládež.

Děkanátní ples je vyhlášený koštem pálenek z ovoce vypěsto-
vaných na farních zahradách. Letos se u degustátorského stolku 
sešlo osm vzorků, které přivezli faráři z nejbližšího okolí.  

K tanci i poslechu hrálo návštěvníkům několik kapel. Chybět 

Tři žulové kvádry s mosaznou deskou a u nich zasazené památné stromy 
jako připomínka významných událostí Starého Města. Tak vypadají nové 
milníky, které na území Starého Města nechala instalovat a zasadit rada měs-
ta. Jeden se nachází u prvního stupně Základní školy ve Starém Městě u Br-
něnské ulice, další byl usazen u DPS na ulici Bratří Mrštíků. Jeden z těchto 
milníků připomíná uzavření partnerství s městem Tönisvorst a druhý výro-
čí trvání tohoto partnerství. Třetí se nachází na hrázi u venkovního hřiště 
u bývalé sokolovny. U něj byla vysazena lípa v rámci 100. výročí založení re-
publiky. Stromky podle místostarosty města Martina Zábranského úspěšně 
rostou a daří se jim zatím výborně.

„Na zasedání rady jsme se shodli na tom, že by ve Starém Městě měly vy-
růst připomínky významných událostí, které Staré Město v minulosti potka-
ly, ať už se jedná o podepsání a trvání partnerství s německým Tönisvorstem, 
nebo stoleté výročí založení Československa. Osobně můžu říct, že mám 
z těchto připomínek velikou radost,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský.

Celková investice přišla městskou pokladnu na přibližně 60 tisíc korun.
Text a foto: Aleš Korvas 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 20. 12. 2019 tradičně 
zakončil kalendářní rok valnou hromadou, kdy se bilancuje rok 
uplynulý a sestavuje se plán činností na rok nadcházející. 

V roce 2019 jsme začátkem února uspořádali 51. ročník ple-
su Zimní pohádka, celoročně pracovali s mladými hasiči, jichž 
je z celkového počtu 90 členů sboru rovných 43, a po letech se 

nemohla Staroměstská kapela a Bálešáci, v menším sportovním 
sále zase skupina Trinom.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a František Ingr

ke sportovnímu družstvu mužů přidalo i družstvo žen. Ti všich-
ni náš sbor i celé Staré Město reprezentovali na řadě okresních 
a krajských soutěží v požárním sportu. Jednotka vyjížděla celkem 
k 21 zásahům, kdy se jednalo nejen o požáry, ale také o technic-
kou pomoc v podobě pátrání po spoluobčanech, čerpání vody ze 
sklepů či odklízení nánosů bahna po lokálních povodních. Letoš-
ní valná hromada měla navíc po pěti letech na programu volbu 
výboru sboru a také dalších funkcí SH ČMS. Novým starostou 
sboru byl zvolen Josef Vanda ml., jehož doplní ve výboru Ri-
chard Fryšták, Miroslava Jurčíková, Jakub Kotačka, Igor Malina, 
Rostislav Mazáč a Martin Řezníček. Na závěr valné hromady byl 
za dlouholetou a obětavou práci ve funkci starosty sboru udělen 
titul Čestný starosta Sboru dobrovolných hasičů Staré Město kon-
čícímu starostovi Antonínu Martínkovi, který tento post zastával 
nepřetržitě od roku 1992. K tomuto ocenění mu poblahopřá-
li a také pozdravili sbor i zástupci města – starosta Josef Bazala 
a místostarosta Kamil Psotka.

Text a foto SDH Staré Město

DĚKANÁTNÍ PLES ZAHÁJIL PLESOVOU SEZÓNU

TŘI MILNÍKY PŘIPOMÍNAJÍ VE STARÉM MĚSTĚ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

HASIČI SI PO 28 LETECH ZVOLILI NOVÉHO STAROSTU
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Čtyři obecně závazné vyhlášky schválilo jednomyslně 
na svém posledním zasedání, které se konalo 18. prosince 2019, 
zastupitelstvo města. Všechny čtyři vyhlášky vstoupily v platnost 
od 1.  ledna 2020. Pro obyvatele Starého Města nevznikla žádná 
nová vyhláška, pouze se původní Obecně závazná vyhláška o po-
platcích rozdělila do čtyř samostatných závazných vyhlášek, jak 
to vyžaduje nová legislativa. U některých vyhlášek došlo ke změ-
ně v sazbách na rok 2020.

Obecně závazná vyhláška o  místním poplatku za  užívání 
veřejného prostranství

Stanovuje poplatky za užívání veřejného prostranství, kterým 
se rozumí provádění výkopových prací, prací dočasných staveb 
a  zařízení sloužících pro poskytování prodeje a  služeb, umístě-
ní stavebních a reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, skládek 
apod. Sazby jednotlivých poplatků lze najít na úřední desce nebo 
webových stránkách www.staremesto.uh.cz.

Obecně závazná vyhláška o  místním poplatku za  provoz 
systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

Tříkrálová sbírka, kterou již dvacet let organizuje Charita Čes-
ká republika, probíhala ve Starém Městě mezi 3. - 4. lednem 2020.

Celkem vyšlo do ulic Starého Města 29 skupinek, tvořených 
zejména dětmi, které doprovázel vždy jeden dospělý. Sto dvacet 
lidí (někteří vedoucí skupinek byli zároveň králi a některé skupin-
ky měly 4 krále) vybralo ve Starém Městě 194 261 Kč a 18 Euro.

Letošní tříkrálová sbírka vybrala o cca 6000 Kč více než loň-
ském roce.

Město Staré Město vyhlašuje 1.  kolo dotačních programů 
v roce 2020 z prostředků města Staré Město pro právnické osoby 
neziskových spolků a organizací na podporu činnosti a indivi-
duální dotace v roce 2020. 

Konkrétní znění programů, formulář žádosti, příloha č. 1 k žá-

Tato vyhláška ponechává sazbu poplatku za  svoz odpadu 
na 600 Kč za osobu a rok. Někteří obyvatelé mohou být od tohoto 
poplatku osvobozeni, nebo jim může být snížen. Podmínky pro 
jednotlivé slevy nebo osvobození mohou být nalezeny na úřední 
desce nebo webových stránkách www.staremesto.uh.cz.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 

po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele 
pobytu. Sazba tohoto poplatku je zastupitelstvem města nově sta-
novena na 11 Kč za den.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Poplatek za psa je placen držitelem psa. Poplatek se platí pouze 

u psů, kteří jsou starší než 3 měsíce. Sazba poplatku je stanovena 
ve výši 150 Kč/rok za psa žijícího v rodinných domech a ve výši 
600 Kč/rok za psa žijícího v bytech.

Celé znění jednotlivých obecně závazných vyhlášek lze vidět 
na úřední desce nebo na webových stránkách Města Starého Měs-
ta www.staremesto.uh.cz. 

Text: Aleš Korvas

„Všem dětem, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a v nepo-
slední řadě všem, kteří přispěli finančním darem do Tříkrálové 
sbírky, bych chtěl z celého srdce poděkovat. Vybrané prostředky 
budou vynaloženy účelně a pomohou všem, kteří si tuto pomoc 
zaslouží,“ poděkoval starosta města pan Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas, Foto: Člověk a víra

dosti, vzor veřejnoprávní smlouvy jsou k dispozici na webových 
stránkách města Staré Město v  kategorii Město – Dotace, a  to 
od 19. 12. 2019. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně 
příloh je stanovena od 24. 1. 2020 do 24. 2. 2020.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

1. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2020 
A INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V ROCE 2020

http://www.staremesto.uh.cz
http://www.staremesto.uh.cz
http://www.staremesto.uh.cz
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U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 18.12.2019 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města 
k 31.10.2019.

K bodu 6)

6.1 rozpočtové opatření č. 9/2019
zvýšení příjmů z 230.204 tis Kč na 230.473 
tis. Kč
zvýšení výdajů z 225.726 tis. Kč na 225.821 
tis. Kč
změnu financování z – 4.478 tis. Kč na – 
4.652 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 10/2019
zvýšení příjmů z 230.473 tis Kč na 232.088 
tis. Kč
zvýšení výdajů z 225.821 tis. Kč na 226.060 
tis. Kč
změnu financování z – 4.652 tis. Kč na – 
6.028 tis. Kč

K bodu 15)

15.3.1 zprávu kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Staré Město o provedených 
kontrolách za II. pololetí roku 2019.

15.3.2 Jednací řád kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Staré Město.

15.4 zprávu finančního výboru Zastupi-
telstva města Staré Město o provedených 
kontrolách v roce 2019.
15.5 termíny zasedání zastupitelstva města 
a schůzí rady města v roce 2020.

II. schválilo

K bodu 4) navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele příspěvkové organizaci 
Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, Komenského 1720, 686 03 Staré 
Město, IČ 75022567, o částku 885.133 Kč 
na pokrytí zvýšených provozních nákladů 
v letošním roce vyvolaných investiční čin-
ností v budovách školy, a rovněž zvýšením 

cen energií v letošním roce. Tato částka 
je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 11/2019 – změna závazného ukazatele 
na § 3113 Základní školy (položka 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 5) navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele příspěvkové organizaci 
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 
1249, Staré Město, IČ 75121824, o částku 
500 tis. Kč na pokrytí zvýšených provoz-
ních nákladů v letošním roce. Navýšení 
finančních prostředků je zahrnuto do roz-
počtového opatření č. 11/2019 jako změna 
závazného ukazatele na paragrafu 3412 
Sportovní zařízení v majetku obce (polož-
ka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 
PO). 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 6)

6.2 rozpočtové opatření č. 11/2019:
snížení příjmů z 232.088 tis. Kč na 226.841 
tis. Kč 
snížení výdajů z 226.060 tis. Kč na 220.463 
tis. Kč
změnu financování z – 6.028 tis. Kč na – 
6.378 tis. Kč 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 7) dodatek ke smlouvě o úvěru 
s úvěrovým rámcem do 30.000.000 Kč 
uzavřenou mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měs-
to, IČ 00567884, DIČ: CZ00567884, 
a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, 
č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, 
kterým se předčasně ukončuje platnost 
Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. 
č. 99023409338, a to ke dni 31.12.2019. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 8) smlouvu o úvěru s úvěrovým 
rámcem do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, DIČ 

CZ00567884, a Komerční bankou, a.s., 
Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, 
IČ 45317054. Jedná se o revolvingový úvěr 
na financování investičních akcí s podpo-
rou dotace s možností opakovaného čer-
pání finančních prostředků se splatností 
na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 9) poskytnutí zápůjčky společnos-
ti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 
1469, 686 03 Staré Město, IČ 2693824, 
ve výši 4.000.000 Kč na zajištění provoz-
ních výdajů společnosti v roce 2020 se 
splatností dlužné částky ke dni 30.11.2020 
a smluvních úroků ke dni 31.12.2020. Fi-
nancování úvěru je součástí návrhu roz-
počtu města Staré Město na rok 2020.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 10) rozpočet města na rok 2020:
příjmy ve výši 182.052 tis. Kč 
výdaje ve výši 200.028 tis. Kč 
financování ve výši 17.976 tis. Kč
závazné ukazatele plnění rozpočtu dle na-
vrhované struktury rozpočtu 
závazné ukazatele pro příspěvkové organi-
zace dle přílohy č. 1
zplnomocnění rady města dle přílohy č. 2
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel 
se 1]

K bodu 11) investici do fondů NOVA 
Green Energy a NOVA Real Estate v cel-
kové výši 4.000.000 CZK. Tato částka 
představuje uvolněné finanční prostředky 
z ukončených a zhodnocených investič-
ních produktů J&T Banky. Tato investice 
je zahrnuta do návrhu rozpočtu města Sta-
ré Město na rok 2020.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdrželi 
se 2]

K bodu 12)

12.1 Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 1/2019 o místním poplatku 
ze psů s účinností od 01.01.2020.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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12.2 Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 2/2019 o místním poplatku 
z pobytu s účinností od 01.01.2020.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

12.3 Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 3/2019 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství s účin-
ností od 01.01.2020.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

12.4 Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 4/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů s účinností 
od 01.01.2020.

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 13)

13.1 převod majetku a následné uzavření 
kupní smlouvy na prodej částí pozemku 
p. č. 4498/2 ostat. plocha o celkové výměře 
11 m2 v lokalitě ulice Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, Brno, IČ 70890013, za cenu sta-
novenou dle znaleckého posudku č. 5799-
149-1/19 soudního znalce Ing. Aleše 
Janáska ve výši 4.440 Kč, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů pod částí budovy 
a oplocením areálu, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

13.2 uplatnění předkupního práva k vlast-
nictví nemovitosti – části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 619 
m2 a části pozemku p. č. 7316 o výměře 
72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové 
výměře 691 m2), vše v lokalitě ulice Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, které jsou ve vlast-
nictví manželů pana *** a paní ***, za cenu 
1.998.442 Kč. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel 
se 1]

13.3 zřízení úplatného věcného břemene 
včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Staré Město, Staré Město, náměs-
tí Hrdinů 100, IČ 00567884 (povinný) 
a SLEZAN HOLDING a.s., Praha 2, Nové 
Město, Václavská 316/12, IČ 24229709 
(oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 
IČ 65993390 (investor) na právo umístění 
stavby „SO 321 Přeložka kanalizace DN 
600 v km 15,150, realizovaného v rám-
ci stavby D55 5507 Babice – Staré Město, 
na pozemcích p. č. 1671/5, p. č. 6018/375, 
p. č. 6018/524, p. č. 7267/112, 
p. č. 7267/114 a p. č. 7269/8, kte-
ré jsou ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle pří-
lohy. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 14) dotační programy pro 1. kolo 
na podporu činnosti v roce 2020 a pod-
mínky pro individuální dotace v roce 2020 
dle předložených návrhů:
Dotační program „Podpora sportu, tělový-
chovy a pohybových aktivit v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje kultu-
ry a cestovního ruchu v roce 2020“
Dotační program „Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí v roce 2020“
Dotační program „Podpora sociálních 
a navazujících služeb v roce 2020“
Individuální dotace v roce 2020

[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

K bodu 15)

15.1 „Smlouvu o poskytnutí dalšího fi-
nančního příspěvku za účelem zajiš-
tění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve-
řejnou autobusovou linkovou dopravou 
na vybraných linkách“, která bude uzavře-
na mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 
761 90 Zlín, IČ 70891320 a městem Uher-
ské Hradiště, městem Staré Město a měs-
tem Kunovice. 
Výdaje na dopravní obslužnost jednot-
livým poskytovatelům této služby jsou 
zahrnuty v návrhu rozpočtu města Staré 
Město na rok 2020 na § 2292 Dopravní 
obslužnost. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 

se 0]

15.2 Stanovy dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

III. pověřuje

K bodu 11) starostu města k podpisu rám-
cových smluv o vydávání a zpětném odku-
pu cenných papírů fondů kvalifikovaných 
investorů a případně o poskytování služeb 
vypořádání, evidence a správy zaknihova-
ných cenných papírů.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdrželi 
se 2]

IV. vyhlašuje

K bodu 14) 1. kolo dotačních programů 
v roce 2020 na podporu činnosti a indi-
viduální dotace v roce 2020 dle předlože-
ných návrhů:
Dotační program „Podpora sportu, tělový-
chovy a pohybových aktivit v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje kultu-
ry a cestovního ruchu v roce 2020“
Dotační program „Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí v roce 2020“
Dotační program „Podpora sociálních 
a navazujících služeb v roce 2020“
Individuální dotace v roce 2020
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

V. uložilo
Radě města
K bodu 15)
15.3.1 řešit připomínky z provedených 
kontrol kontrolního výboru za II. pololetí 
roku 2019 do příštího zasedání zastupitel-
stva města. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]
15.4 řešit připomínku z provedených 
kontrol finančního výboru v roce 2019 
do příštího zasedání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel 
se 0]

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

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise



U S N E S E N Í
z 25. schůze Rady města Staré Město, konané dne 04.12.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila program 25. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytové jednotky v DPS, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, žadatelům dle zápisu, 
na dobu určitou – od 01.01.2020 do 31.12.2020 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytu v domě s pečovatel-
skou službou, Velehradská 1707 ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, žadatelům 
dle zápisu, na dobu určitou – od 01.01.2020 
do 31.12.2020 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

1.3 prodloužení pronájmu a následné uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě 
č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu 
určitou od 01.01.2020 do 31.03.2020 a nájemné 
ve výši 38,50 Kč/m2/měsíc.
V případě bezdlužnosti bude smlouva auto-
maticky prodloužena o jedno čtvrtletí, nejdéle 
však do 31.12.2020.

1.4 výpůjčku a následné uzavření smlouvy 
o výpůjčce domu č. p. 644 se stavební parce-
lou 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 
m2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Moravskému zemské-
mu muzeu, Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862, 
na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020, 
za účelem technické základny staroměstských 
archeologických výzkumů.

1.5 záměr na převod majetku – 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 lokalitě plavební komory 
Kunovský les (u jezu) ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

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, Michal-
ská, Manufact.food,kab. NN“ (kabelové ve-
dení NN) na pozemku p. č. 4551/53, který je 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.8 svěření dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku dle přílohy k hospodaření 
dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Základní škole, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, Staré Město, Komenského 
1720, IČ 75022567. 

1.9 ceník 2020, odpady odebírané od občanů 
města Staré Město, sběrný dvůr KOVOSTEEL 
recycling, s.r.o., který je nedílnou přílohou 
smlouvy o odběru odpadů č. 010112/050/
MES001.

3.2 termíny svatebních obřadů na rok 2020 
takto: 18.01., 22.02., 21.03., 25.04., 16.05., 
06.06., 18.07., 08.08., 12.09., 19.09., 24.10., 
14.11., 12.12.

5.3 v souladu s ustanovením § 28 a §28a záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, rozpočty na rok 2020 příspěvkovým orga-
nizacím zřízeným městem Staré Město:
Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, 
IČ 75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, 
IČ 75022541
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, IČ 75022559
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 
Staré Město, IČ 75121824 
SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ 75833328
 v následujícím rozdělení: Viz Tabulka 1

5.4 v souladu s ustanovením § 28 a §28a záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvko-
vých organizací zřízených městem Staré Město 
na období 2021 – 2022:
Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ 75022567
Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, 
IČ 75022532
Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, 
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Tabulka 1
Příspěvková organizace Výnosy (v  Kč) Náklady (v  Kč) Příspěvek zřizovatele*

(uvedený v návrhu roz-
počtu města na rok 2020)

Základní škola 62 042 993   69 132 463   7 089 470

MŠ Komenského 5 610 000   6 770 000   1 160 000

MŠ Rastislavova 4 941 000   5 971 000   1 030 000

Křesťanská mateřská škola 5 538 200   6 518 700   980 500

SVČ Klubko 6 986 198   8 376 198   1 390 000

Sportovní a kulturní centrum 1 881 000   7 481 000   5 600 000

*Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým organizacím po-
skytován na úhradu jejich neinvestičních výdajů dle schváleného rozpočtu.

Tabulka 2
Příspěvková organizace Výnosy (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Požadovaný příspěvek zřizovatele* 

(v tis. Kč)
2021 2022 2021 2022 2021 2022

Základní škola 62 024  63 894 69 514  71 384  7 490  7 490 

MŠ Komenského  6 030  6 250  7 130  7 130  1 100  1 100

MŠ Rastislavova  6 034  5 934  7 134  7 034  1 100  1 100

Křesťanská mateřská škola  5 281  5 481  6 381  6 581  1 100  1 100

SVČ Klubko  5 220  5 480  6 720  7 030  1 500  1 550

Sportovní a kulturní cen-
trum

 1 840  1 920  8 040  8 320  6 200  6 400

*Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je příspěvkovým organizacím poskytován na úhradu jejich neinvestičních výdajů dle 
schváleného rozpočtu.
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IČ 75022541
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, IČ 75022559
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 
Staré Město, IČ 75121824 
SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ 75833328
 v následujícím rozdělení: Viz Tabulka 2

5.11 v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, změnu odpisového plánu 
na rok 2020 příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, IČ 
75022541, z důvodu zařazení nového dlou-
hodobého majetku – mycího stroje v období 
12/2019, v souladu s poskytnutým účelovým 
investičním transferem zřizovatele, který byl 
poskytnut z rozpočtu zřizovatele v letošním 
roce ve výši 60.000 Kč.

5.12 odstoupení pana ***, od smlouvy o zá-
půjčce č. 471/2019 ve výši 149 tis. Kč na re-
konstrukci rodinného domu ve Starém Městě, 
ul. Brněnská č. p. 1192, a to na základě jeho 
žádosti. Žadatel zvolil jiný způsob financování 
rekonstrukce své nemovitosti.

6.1 termíny zasedání zastupitelstva města 
a schůzí rady města v roce 2020.

6.3 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. záko-
níkem práce, v platném znění a vnitřní směrni-
cí č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací města dle zápisu.

6.5 odměny členům komisí a výborů a jejich 
tajemníkům za práci v roce 2019 formou ob-
čerstvení dle zápisu.

6.6 mimořádné odměny pro ředitelku Mateř-
ské školy, Rastislavova 1800, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 
75022541 a pro ředitelku Křesťanské mateř-
ské školy, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 
75022559, od MŠMT z  Rozvojového progra-
mu UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikra-
jových rozdílů v odměňování pedagogických 
pracovníků. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6 schválit uplatnění předkupního prá-
va k vlastnictví nemovitosti – pozemku 
p. č. 2561/31 ostat. plocha o výměře 619 m2 
a pozemku p. č. 7316/2 o výměře 72 m2 (sta-
vební pozemek č. 16 o celkové výměře 691 
m2), vše v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
které jsou dnes ve vlastnictví manželů pana *** 
a paní ***, za cenu 1.998.442 Kč. 

3.1 schválit a vyhlásit:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýcho-
vy a pohybových aktivit v roce 2020 “

Dotační program „ Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2020 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2020 “
Dotační program „ Podpora sociálních a nava-
zujících služeb v roce 2020 “
Individuální dotace v roce 2020
- Žádost o poskytnutí dotace z prostředku měs-
ta Staré Město
- Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 11/2019:

snížení příjmů z 232 088 tis. Kč na 226 841 tis. Kč 
snížení výdajů z 226 060 tis. Kč na 220 463 tis. Kč
změnu financování z – 6 028 tis. Kč na – 6 378 tis. 
Kč 

5.5 schválit dodatek ke smlouvě o úvěru s úvě-
rovým rámcem do 30.000.000 Kč uzavřenou 
mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, DIČ 
CZ00567884, a Komerční bankou, a. s., Na Pří-
kopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, 
kterým se předčasně ukončuje platnost smlou-
vy o revolvingovém úvěru reg. č. 99023409338, 
a to ke dni 31.12.2019.

5.6 schválit smlouvu o úvěru s úvěrovým rám-
cem do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, a Ko-
merční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 
114 07 Praha 1, IČ 45317054. Jedná se o revol-
vingový úvěr na financování investičních akcí 
s podporou dotace s možností opakovaného 
čerpání finančních prostředků se splatností 
na dobu neurčitou.

5.7 schválit poskytnutí zápůjčky společnos-
ti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 
1469, 686 03 Staré Město, IČ 2693824, ve výši 
4.000.000 Kč na zajištění provozních výdajů 
společnosti v roce 2020 se splatností dlužné 
částky ke dni 30.11.2020 a smluvních úroků 
ke dni 31.12.2020. 

5.8 schválit rozpočet města na rok 2020, příjmy 
ve výši 182 052 tis. Kč, výdaje ve výši 200 028 
tis. Kč, financování ve výši 17 976 tis. Kč. 

5.9 schválit investici do fondů NOVA Green 
Energy a NOVA Real Estate v celkové výši 
4 000 000 CZK. Tato částka představuje uvolně-
né finanční prostředky z ukončených a zhod-
nocených investičních produktů J&T Banky. 

5.10 schválit „Smlouvu o poskytnutí dalšího 
finančního příspěvku za účelem zajištění do-
pravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou na vybraných linkách“, která bude 

uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 
761 90 Zlín, IČ 70891320 a městem Uherské 
Hradiště, městem Staré Město a městem Ku-
novice.

6.2 schválit Stanovy dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě.

III. odvolala

6.4 p. Libora Vaďuru z funkce člena Komise 
pro územní plán a územní rozvoj města.
Bc. Karla Šuranského z funkce člena Komise 
pro územní plán a územní rozvoj města.

IV. jmenovala

6.4 Mgr. Martina Řimáka do funkce člena Ko-
mise pro územní plán a územní rozvoj města.
Ing. Rostislava Mazáče do funkce člena Komise 
pro územní plán a územní rozvoj města.

V. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele pana *** a paní *** o změ-
nu stavby před jejím dokončením na stavební 
úpravy RD č. p. 573, ulice Michalská, Staré 
Město na pozemku parc. č. 1721 v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště. 

5.1 hospodaření města k 31.10.2019.

6.7 nabídku společnosti SYNOT REAL ESTATE, k. 
s., Sokolovská 541, Libeň, Praha 8, IČ 26221276Pra-
ha 8 - Libeň, na převod majetku – výkup: 
stavebního pozemku p. č. 538/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 517 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 583
stavebního pozemku p. č. 61/3 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba č. p. 506
pozemku p. č. 6416 ostatní plocha o výměře 261 m2
pozemku p. č. 59/9 ostatní plocha o výměře 1.192 
m2
pozemku p. č. 4551/13 ostatní plocha o výměře 
1 m2
v lokalitě ul. Svatovítská a Velkomoravská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a navr-
huje pro výkup výše uvedených nemovitostí cenu 
12.500.000 Kč. 

VI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 4556/6 ostatní plocha o vý-
měře 20 m2 a části pozemku p. č. 5236/9 orná 
půda o výměře 8 m2, vše v lokalitě plavební ko-
mory Kunovský les (U Jezu) ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Období před vánočními svátky bývá časem besídek. Ne jinak 
je tomu také ve Starém Městě. Zdejší Středisko volného času 
Klubko se představuje vystoupením jednotlivých skupin dětí, 
které v jejich rámci cvičí, tančí nebo se učí hrát na jednotlivé hu-
dební nástroje.

Zaplněnému  divadelnímu sálu Sportovního a kulturního cen-
tra ve Starém Městě se předvedly v úterý 17. prosince 2019 sku-
pinky, které se věnují tanci v jeho různých podobách. K vidění 

byly ukázky street dance nebo břišních tanců, ze sportovních 
oborů se představily děti cvičící na trampolínách, ale i aerobic 
nebo gymnastika. Své dovednosti předvedly také děti, které se učí 
hrát na hudební nástroje. Nechyběli začátečníci i mírně pokročilí 
ve hře na kytaru.

Text a foto: Aleš Korvas

VÁNOČNÍ BESÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO



13

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Několik desítek lidí přišlo ve středu 11. prosince 2019 na ná-
městí Velké Moravy, aby společně zazpívalo šest koled. Akce, 
kterou po celé republice pořádá Deník, každoročně přiláká 
ve Starém Městě více a více lidí. Poslední ročník nebyl výjimkou 
a od 17 hodin si všichni společně za doprovodu Cimbálové mu-
ziky Dolinka zazpívali nejznámější koledy. Letos byly na sezna-

Nových prostor se dočkaly členky Svazu postižených civili-
začními chorobami Staré Město. V prostorách pod kostelem Sv. 
Ducha je jim vyčleněna jedna místnost, kde se mohou scházet 
na svých pravidelných setkáních a schůzích. Až do ledna 2020 
se setkávaly vždy v prostorách malého zasedacího sálu na staro-

Členové Místní organizace Svazu tělesně postižených a Základní organi-
zace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Starém Městě děkují všem 
sponzorům, kteří v letošním roce 2019 přispěli peněžními i věcnými dary 
na činnost těchto organizací. Umožnili tak uspořádat pro nemocné a tělesně 
postižené spoluobčany ozdravné a rekondiční pobyty, kulturní a společenské 
akce. 

Náš dík patří především Městskému úřadu Staré Město, který naši činnost 
všestranně podporuje a je našim nejvýznamnějším sponzorem.

Vážíme si všech darů, které nám sponzoři na podporu naší činnosti věnují.
V roce 2019 to byly tyto podniky a úřady:
Městský úřad Staré Město, Obecní úřad Buchlovice, Obecní úřad Vážany, 

Obecní úřad Huštěnovice, Obecní úřad Jankovice, Obecní úřad Jalubí, Obecní 
úřad Břestek,Obecní úřad Kudlovice, Úřad městyse Polešovice, Nadace SY-
NOT (Ivo Valenta), AMON Staré Město, CSO Staré Město, SP Slivovice Staré 

mu vánoční písně a koledy Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu 
do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši. Vánoční zpívá-
ní všichni zakončili písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.

Pro všechny bylo přichystáno svařené víno, které připravila 
paní Marie Hráčková se svým kolektivem.

Text a foto: Aleš Korvas

městské radnici. První schůze, která se uskutečnila v nových pro-
storách, se konala ve středu 8. ledna 2020. Na jejich první zasedá-
ní se přišel podívat i starosta města, pan Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

„ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“ ROZEZPÍVALO NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

NOVÉ PROSTORY PRO SCHŮZKY SPCCH

PODĚKOVÁNÍ
Město, Potraviny Marie Hráčková Staré Město a Zahradní služby (pan Vaněk).

Rovněž děkujeme všem sponzorům za věcné dary pro tombolu.
Uvádíme alespoň některé:
Prodejna Barvy laky S.M. (pan Hrabinec), Rybářství S.M. (ul. Huštěnov-

ská), ZEVOS drůbežárna S.M., Zahradnictví BONSAI S.M., Zlatnictví paní 
Kutnarová Uherské Hradiště, jízdní kola (pan Číhal), keramika (pan Blaha), 
Lékárna (paní Pořízková), Potraviny CBO (paní Kouřímová), Pekařství (pan 
Zetík) a mnoho dalších.

Sponzorům, kteří nám v tomto roce poskytli finanční prostředky a věcné 
dary, ještě jednou vřele děkujeme.

Věříme, že v příštím roce 2020 naši činnost podpoří i ostatní podniky 
na území Starého Města.

Výbor Svazu tělesně postižených 
a Svazu postižených civilizačními chorobami Staré Město.
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Zpívání koled za hudebního doprovodu členů Staroměstské 
kapely před začátkem půlnoční mše v kostele Svatého Ducha 
ve Starém Městě je již několik let pro desítky návštěvníků tradicí. 
Od jedenácti hodin se scházejí mezi Památníkem Velké Moravy 
a vchodem do kostela, aby si společně zazpívali koledy. 

Letošní ročník doprovázela nepřízeň počasí. Kvůli vysokým 
teplotám místo vánočního sněžení pršelo, i tak se ale sešlo něko-
lik desítek lidí. Po půlhodině zpívání si všichni vzájemně popřáli 
hezké svátky a poté se někteří rozešli zpět do svých domovů a část 
se vydala na půlnoční mši, kterou sloužil správce staroměstské 
farnosti, pan Miroslav Suchomel.

Mezi zpěváky nechyběli ani letos starosta Starého Města, pan 
Josef Bazala, ani místostarostové Martin Zábranský a Kamil Psot-
ka.

Text a foto: Aleš Korvas

K předvánočnímu času patří již každoročně vánoční koncert 
žáků Základní umělecké školy ve Starém Městě. Ne jinak tomu 
bylo i v letošním roce. Ve čtvrtek 19. prosince zaplnili rodičové 
a příbuzní vystupujících žáků všechna místa nejen v divadelním 
sále, ale také na horních balkónech.

Na pódiu se postupně předvedli jednotliví studenti ať už sa-
mostatně nebo ve skupinách. Své umění předvedli žáci studující 
přednes, taneční, ale i hudební obory. Jemnou baletní drobotinu 

Zaplněný divadelní sál Společensko – kulturního centra a de-
sítky vystupujících. Tak vypadalo Vánoční zpívání 15. prosince 
2019 ve Starém Městě. Akce, kterou organizuje kulturní komise 
Městského úřadu ve Starém Městě se koná v předvánočním čase 
opakovaně již několik let. Úvodního slova se ujal starosta Josef 
Bazala, který přítomným divákům i vystupujícím popřál klidné 
a pohodové nadcházející svátky. S moderováním programu poté 

vystřídal rockový nářez mladého bubeníka. Před zaplněným sá-
lem vystoupili trumpetisté, flétnisté, hráči na klávesy, tanečnice 
začínající i pokročilé. Skvěle namíchaná směsice jednotlivých 
žánrů předvedla divákům v uspěchaném předvánočním čase 
krásný kulturní zážitek, za který patří účinkujícím protagonistům 
velká pochvala.

Text a foto: Aleš Korvas  

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED SE STAROMĚSTSKOU KAPELOU

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ STARÉ MĚSTO

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ OPĚT PŘILÁKALO STOVKY DIVÁKŮ
pokračoval místostarosta Martin Zábranský, který na pódiu po-
stupně představil a přivítal deset skupinek, které vyplnily nedělní 
odpoledne.

Se svým pásmem se předvedli například žáci Základní umě-
lecké školy, cvičenci Orla nebo děti ze Střediska volného času 
Klubko.

Text a foto: Aleš Korvas
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Každé úterý se v naší knihovně ve spolupráci se SVČ KLUB-
KO schází „čtenářský klub“, skupinka dětí, které baví knihy ale 
i mnohé další aktivity, které pro děti každý týden chystáme.

Že v knihovně rozhodně není nuda, děti určitě vědí. Každá 
schůzka má jiné téma, od dětských autorů a jejich knih, přes hra-
ní divadla, práce s PC a online katalogem, děti si zkouší práci nás 
knihovníků, ale také vyrábíme a tvoříme právě k tématům z knih, 
co zrovna čteme.

Snažíme se děti nenásilnou formou motivovat ke čtení, ukázat 
jim, že kniha není jen povinná četba, ale že právě kniha může být 
kamarád i rádce.

Děti mají u nás v knihovně příjemné zázemí, kde si vydrží 
sami číst nebo hrát s kamarády a mají na dosah plno nejen krás-
ných, ale i naučných knih, které neustále doplňujeme právě podle 
potřeb a přání našich dětských čtenářů.

Text a foto: knihovna Staré Město

Letos tančily Kurzy baletu Markovi Víchovi
Každé taneční vystoupení má jisté poslání. Tancovat můžete 

pro svoji potěchu, pro vítězství, pro potlesk obecenstva nebo tře-
ba pro úspěch... Tanečnice z Kurzů baletu pro dospělé a taneční 
skupina INARIS ale tancují srdcem a také svým tancem rozdávají 
to nejcennější, co může každá tanečnice dát. Rozdávají kousek 
sebe. 

Po povedené loňské vánoční besídce jsme se společně rozhod-
ly, že si opět chceme a také potřebujeme zpříjemnit předvánoční 
chaotický čas něčím výjimečným. Sešly jsme se s našimi blízký-
mi a podařilo se nám společně zažít opět nezapomenutelný ve-
čer. A kdo říká, že opakující se akce ztrácejí ducha, tak ten nemá 
pravdu. Letošní vánoční besídka byla umocněním poselství, které 
se skrz na skrz prolíná našimi hodinami tance s vedoucí Veroni-
kou Kaštánkovou. Kdo tuší v čem je to kouzlo? Není jen jedno. 
Jsou to třeba rozzářené oči při otočení první pirouetty. Je to objetí 
přítelkyň po předlouhém týdenním odloučení. Jsou to slova tré-
my před vystoupením. Je to dřina...a pot. Je to taky smích v šat-
ně před začátkem hodiny, ALE je to i smích v šatně po skončení 
hodiny. Zahrnuji jen malý výčet skutečností, které mají společ-
né pojidlo. Spojují to obyčejné věci a skutky, které jsou v našem 
hektickém světě přitom tak neobyčejné. Pomoc druhým by měla 
být jedním z pilířů šťastného já. Vánoční besídka letos pomoh-
la Markovi, který bojuje s onkologickou nemocí. Společnými 
silami jsme mohly předat Markovi vybranou částku 21.930 Kč 

a tancem mu pomoci k vykouzlení úsměvu na tváři. Částka se 
skládala z příspěvků účastníků besídky, kteří společně vybrali 
15.430 Kč. Dobrý skutek před Vánoci udělal také náš pan kame-
raman Roman Čevelíček, když věnoval svoji slíbenou odměnu 
Markovi. Další obnos přispěla Základní škola ve Starém Městě, 
která díky vánočnímu jarmarku a šikovným žákům pátých tříd 
vybrala 3.550 Kč a rozhodla se společně s námi podpořit Marka.  
K předávání daru patřily i slzičky dojetí a štěstí zároveň a to jsou 
emoce, které musí jít s jakýmkoliv uměním ruku v ruce. 

U tance nejde o pravidla, ale o pocity, které jím chceme vyjá-
dřit. 

Napsala Anna Sikorová
členka TS INARIS

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

PROTANČENÝ ADVENTNÍ ČAS...



NOVÝ SVATOSTÁNEK A STOLEK 
NA OBĚTNÍ DARY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Již 3. ledna v odpoledních a večerních hodinách přicházeli ko-

ledníci do domovů v celém městě, aby předávali pokoj a požehná-
ní a zároveň z pověření Charity prosili o příspěvek pro potřebné. 
Zazpívali známou píseň My tři králové, na niž se mnozí obyvatelé 
města těšili a dožadovali se dalších slok, a přednesli báseň, kterou 
již před lety složila místní farnice Miroslava Číhalová:

Zdraví vás Kašpar, Melichar, Baltazar a prosí vás o štědrý dar. 
Ne však pro nás přítomné, ale pro chudé a potřebné.
Třeba pro ty, co nemají kde spát, 
nebo pro ty, co jim vítr domov vzal
nebo pro ty, co přišli o práci a hodně dětí jim doma skotačí. 
Vaši štědrost ať odmění náš Pán a  my půjdem prosit zase 

o dům dál.
Na  dveře také zapsali čerstvě požehnanou křídou C+M+B, 

zkratku počátečních písmen latinských slov CHRISTUS MAN-
SIONEM BENEDICAT, což v překladu znamená Kristus ať po-
žehná tento dům. 

83 dětí ve 29 skupinách, každá za doprovodu pověřeného do-

spělého, vykoledovalo celkovou částku 194 261 Kč. Všem, kteří se 
do sbírky zapojili, tedy koledníkům i dárcům, děkujeme!

MANŽELSKÉ VEČERY 
VE STARÉM MĚSTĚ

Manželské večery se pořádají ve více než 120 zemích světa, 
proto je nejvyšší čas, aby proběhly i ve Starém Městě. Cílem je po-
moci párům vybudovat zdravé celoživotní manželství. Kurz vás 
vybaví praktickými nástroji k posílení vztahů a poskytne vám čas 
a místo, abyste spolu mohli diskutovat o obtížných problémech. 
Dostanete šanci vybudovat si pevný a  trvalý vztah plný lásky 
a pochopení. Cyklus sedmi setkání má tato témata: budování 
pevných základů; umění komunikace; řešení konfliktů; síla 
odpuštění; vliv rodiny - v dětství i dnes; dobrý sex; láska v akci. 
Kurz je založen na křesťanských základech.

Jak to všechno vlastně probíhá? 
Setkání bude sedm. Začíná se občerstvením, následuje pro-

mluva, po které mají manželé příležitost si spolu popovídat o té-
matu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního 
dne nezbývá čas. Soukromí každého páru je respektováno, sku-
pinová diskuse není součástí kurzu a o svém vztahu nemusíte 
nikomu dalšímu nic říkat. Ve Starém Městě se budeme scházet 
ve farní místnosti pod kostelem v 16 hodin v tyto neděle: 16. 2.; 
23. 2.; 8. 3.; 15. 3.; 22. 3.; 29. 3. Pro páry, které se některého setká-
ní nebudou moct zúčastnit, bude k dispozici nahrávka na doma, 
takže o nic nepřijdou. Cena kurzu je na pár 1.500,- Kč (občerst-
vení + příručky). Přihlašujte se prosím v Děkanátním centru pro 
rodinu u R. Maňákové, tel.: 736 607 992, email: cpruherskehra-
diste@ado.cz 

Těším se na Vás. 
Radka Maňáková

Obnova manželských slibů 29.12.2019 na svátek Svaté Rodiny.

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Děkanátní ples 11.  ledna se vydařil, byl hojně na-

vštíven a  panovala zde příjemná atmosféra. K  této 

příjemné atmosféře nedílně přispěla bohatá tombo-

la. SRDEČNĚ DĚKUJEME DÁRCŮM TOMBOLY. 

Jmenovitě jsou to: Farnost Staré Město, Kola Stanislav 

Číhal, ZEVOS, a. s., Staré Město, P. Josef Říha, uhers-

kohradišťský děkan, Město Staré Město, Josef Bazala, 

starosta Starého Města, Kamil Psotka, místostarosta, 

Staré Město, P.  Miroslav Suchomel, staroměstský fa-

rář, Ondřej Benešík, předseda výboru pro Evropské 

záležitosti, Napajedelské stavby, s. r. o., Staré Město, 

Akvaristika Staré Město, Marcela Šmídová, Farníci 

z Nedakonic, Progres-T Uh. Hradiště, Zdeněk Tomá-

nek, Michaela Šojdrová, europoslankyně, STAPAK, 

Staré Město, Grebeníčkovi, Staré Město, Prádelna Bla-

ha V., Uh. Hradiště, Jan Bartošek, poslanec PSP ČR, 

Služby SM, s. r. o., Pavel Sýkora, Staré Město, Farnost 

Kunovice, Okresní výbor KDU-ČSL Uh. Hradiště, 

Myslivecké sdružení Lípa, Staré Město, VTP Jaroslav 

Pelka, Staré Město, Ivana Slováková, Staré Město, Sbor 

dobrovolných hasičů Staré Město, Cukrárna – kavárna 

Anděl, Staré Město, Ing. Pavel Botek, náměstek hejt-

mana Zl. Kraje, Promont Uh. Hradiště, Josef Budař, 

STAMOS, Uherské Hradiště, C. S. O. Staré Město, 

Potraviny Marie Hráčková, Staré Město, Stavebniny 

Kodrla, Huštěnovice, Barvy, laky, drogerie – Milan 

Hrabinec, Petr Švehla, Strytet, Josef Maňák, Staré 

Město, Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město, Václav 

Talák, Zemědělská farma Jalubí, Farníci z Uherského 

Hradiště, ModellStudio CZ s. r. o., Tupesy, , Evektor, 

Kunovice, Tomáš Kaplan, předseda MO KDU-ČSL 

Uh. Hradiště, Potraviny Marie Kouřimová, Staré Měs-

to, RAMET, Kunovice, ALTECH, spol. s r. o., Uherské 

Hradiště, Cukrářství Titique, Uh. Hradiště, Vinařství 

Soviš, Blatnice pod Svatým Antonínkem, manželé 

Petruchovi, Spolek přátel slivovice, Staré Město, BD 

SENSORS, s. r. o., Buchlovice, Vít Tomaštík, starosta, 

Spytihněv, město Hluk, Jass-Uni stavební společnost, 

Jalubí, Stavebniny TRADIX UH, a. s., Staré Město, Li-

bor Tománek, Modrá, Puruplast, a. s., Kostelany nad 

Moravou, PORR, a. s., Vodo-topo Jan Vlček, Staré 

Město, Farnost Kostelany nad Moravou, Obec Kostela-

ny nad Moravou, Servis oken Pema, Babice, KDU-ČSL 

Polešovice, Nábytek Bobík, Hluk, Irena Hubáčková – 

cukrářství, Kněžpole, MEKS Stanislav Červenák, Uh. 

Hradiště, Orel – Jednota Staré Město, Dolinečka Staré 

Město, Výtahy Vymyslický, Jarošov, REC Group, s. r. o., 

Staré Město, Příznivci Mary’s Meals Česká republika, 

z. s., Farnost Zlechov, Bistro Jednička, Uherské Hradi-

ště, Farnost Buchlovice, AZ BETON, s. r. o., Kněžpole, 

Víno Blatel, a. s., Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

František Gottwald, Staré Město Hospicové centrum 

PAHOP, Uh. Hradiště, FYTO Králík, s. r. o., Huště-

novice, Restaurace U Kajmana, Zlín, Alucast, s. r. o., 

Tupesy, Agro Zlechov, a. s., Ostrožsko, a. s., Ostrož-

ská lhota, Favex, s. r. o., Buchlovice, Elena Tomková, 

Farníci ze Starého Města, CM Bálešáci, FORSCHNER, 

spol. s r. o., Uh. Hradiště, Lékárna Bosco, Uherské Hra-

diště, LUKROM plus s. r. o., Lípa, Zdenka Kopecká, 

Staré Město, PAS+P, s. r. o., Uherské Hradiště, Poutní 

prodejna Velehrad, Farnost Osvětimany, Petr Švehla, 

www.detektory-kovy.cz Elena Tomková, AZ BETON, 

s. r. o., Kněžpole, Antonie Vaculíková, starostka obce 

Hostějov, Jiří Jilík, Chráněná dílna LIDUMILA, Cha-

rita Uherské Hradiště , Trvalky Batůškovi, Jiří Batůšek, 

Kudlovice, Ing. František Dostálek, Nedachlebice, In-

focentrum Velehrad, Lékárna Medical, Uherské Hra-

diště, Manželé Berkovi, Staré Město, Podporovatel ple-

su: L. Hučík – STAVAKTIV, Staré Město a řada dárců, 

kteří nechtěli být jmenování. 
Všem srdečně ještě jednou děkujeme za dary a zpří-

jemnění plesu. 
Organizátoři Děkanátního plesu

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM TOMBOLY DĚKANÁTNÍHO PLESU
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍ 
CIMBÁLOVKY V DD BUCHLOVICE 

A DPZ STARÉ MĚSTO
Ve  středu 18. 12. 2019 vystoupila naše školní cimbá-

lovka s  pěveckým sborem v  Domově důchodců v  Buchlo-
vicích a  v  Domě s  pečovatelskou službou ve  Sta-
rém Městě. S  pásmem lidových písniček a  vánočních 
koled zpříjemnili   žáci předvánoční náladu našim seniorům  
a spoluobčanům. Děkujeme pracovníkům  za připravené pohoš-
tění po vystoupení a všem žákům za folklorní reprezentaci školy. 

HABSBURSKÁ VÍDEŇ
Dne 18. 12. 2019 se uskutečnil zájezd do  Vídně pro žáky 

8.  ročníku. Naším tématem byla především habsburská Vídeň, 
ale v tomto čase jsme nemohli opomenout ani vánoční trhy. Od-
jížděli jsme ráno od školy. Cesta rychle uběhla a během cesty nám 
pan průvodce provedl výklad o historii Rakouska a Vídně. Prv-
ní zastávkou ve Vídni byl zámek Schönbrunn, kde jsme během 
krásného slunečného dopoledne navštívili Neptunovu fontánu, 
kolonádu Gloriette a  vánoční trhy u  zámku. Dále následovala 
prohlídka historického centra Vídně. Obdivovali jsme Hofburg, 
Dóm sv. Štěpána, Volskgarten s  památníkem Alžběty Bavorské  
a  další…Celý výlet byl zakončen vánočními trhy před radnicí. 
Dějepisná exkurze se vydařila a všichni byli velmi spokojeni.

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ 
STOLNÍHO TENISU

Poslední týden školy v kalendářním roce je vždy ve zname-
ní předvánočního turnaje pro osmdesát žáků druhého stup-
ně. Napsat se na hráčskou listinu mohl každý deváťák, dokonce  
i kterákoli šesťačka. Hrálo se vyřazovacím způsobem. Po třech ho-
dinách vzájemných bojů zůstalo pět nejúspěšnějších – Lucka Obdr-
žálková, Martin Novák, Marek Cehelský, Ondřej Turčin a Martin 
Šimůnek. Úplně poprvé se ve finálové pětce objevila dívka. Vítězem  
a držitelem putovního poháru se pro letošní rok stal žák 8. roční-
ku Martin Šimůnek, který obhajoval vítězství z loňského i před-
loňského roku. Na  druhém místě se fantasticky umístila Lucka 
Obdržálková a  třetí místo se stalo malým splněným snem pro 
deváťáka Ondru Turčina. Všem děkuji za  účast a  vítězům ještě 
jednou gratuluji.

SPĚCHEJ POMALU!
  I  letos se někteří žáci zúčastnili soutěže Spěchej pomalu!, 

kterou pořádá SOŠ Luhačovice. Tentokrát to bylo v hojném za-
stoupení žáků 7. D. Přestože je soutěž určena pro žáky 8.  a  9. 
ročníku, ty nejlepší práce ze třídy, které v  sobě měly literární 

ZŠ STARÉ MĚSTO



potenciál, byly zaslány. Risk je zisk! A  tak jsme to vyzkoušeli. 
Dne 12. 12. 2019 se konalo vyhlášení výsledků těch nejlepších 
prací. Porota vedená Jiřím Žáčkem a  Janem Cimickým vybíra-
la ze 117 prací. Udělovaly se diplomy pro tři umístění ve dvou 
kategoriích, čestné uznání a zvláštní ocenění. Linda Zábranská, 
žákyně 7. D si jela pro čestné uznání poroty. Její příběh „Co vi-
děla dívka na  kolečkových bruslích“ byl opravdu skvostný. Měl 
napětí, energii. Zkrátka mělo to náboj. Gratulujeme a  děkuje-
me nejen Lindě, ale i všem zúčastněným děkujeme za jejich píli  
a nápaditost.

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
V úterý 10. prosince nás reprezentovalo naše florbalové druž-

stvo složené z žáků Nikolase Dostálka, Tomáše Balgy, Dominika 
Sládka, Richarda Slováčka, Adama Borka, Jáchyma Pavlici, Domi-
nika Kolaříka, Adriany Štanglové a Adama Petříka na vánočním 
florbalovém turnaji v uherskohradišťské sportovní hale. Jednot-
livé zápasy probíhaly v  přátelské předvánoční atmosféře. Vítěz-
ný tým dále nepostupoval do  žádného dalšího kola, nešlo tedy  
o ligu. Dle slov hlavního organizátora bylo hlavním záměrem se-
tkat se s  týmy z  jiných škol a pořádně si zahrát. Naše družstvo 
skončilo na krásném devátém místě v konkurenci jedenácti týmů. 
Všem našim reprezentantům srdečně gratulujeme.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
V ANGLICKÉM JAZYCE

Pondělní odpoledne 9. 12. 2019 bylo velmi důležitým dnem 
pro žáky, kteří mají rádi anglický jazyk a přihlásili se na olympiádu 
v anglickém jazyce. Olympiáda probíhala ve dvou kategoriích. I. 
kategorie byla určená pro žáky 6. - 7. ročníku a II. kategorie pro žáky  
8. - 9. ročníku. Prvním úkolem byla poslechová cvičení na úrovni 
KET a PET. Deset žáků, kteří získali největší počet bodů z posle-
chu, postoupilo do  druhé části – speaking. Na  žáky zde čekala 
lákavá témata ke konverzaci (Volný čas, Sporty, Počasí) a poté ná-
sledoval popis obrázku. Na předních příčkách se umístili tito žáci: 
I. Kategorie (6. - 7.třída):1.místo Adélka Hastíková,7. D, 2. místo 
Eliška Rösslerová, 7. A, 3. místo Marek Fikes, 6. D. II. Kategorie 
(8. - 9.třída): 1. místo Roman Pochylý, 9. C, 2. místo Tereza Jan-
čová, 9. C, 3. místo Kateřina Čejková, 9. C

Vítězové z každé kategorie budou v únoru 2020 reprezentovat 
naši školu v okresním kole, držíme vám palce! Výhercům gratulu-
jeme a ostatním soutěžícím děkujeme za aktivní účast.

TURNAJ V BAREVNÉM MINIVO-
LEJBALU VE STARÉM MĚSTĚ

V neděli 8. 12. 2019 se na domácí půdě ve staroměstské spor-
tovní hale Širůch odehrál turnaj v barevném minivolejbalu. Cel-
kem se ho zúčastnilo 82 družstev: 28 družstev ve žlutém volejba-
lu, 29 v oranžovém a 25 družstev v červeném volejbalu. Na tomto 
turnaji nastoupila všechna družstva v  nových dresech. Chtěli 
bychom tímto poděkovat všem sponzorům, vedení VSK Staré 
Město, rodičům a přátelům volejbalu, kteří se na celé organizaci 
jakkoli podíleli.

A jaké bylo umístění do 10. místa našich staroměstských re-
prezentantů? Žlutý minivolejbal: Amálie Kowalíková – Jakub 
Juřena – 3. místo; Daniela Gojšová – Tereza Korvasová – 5. mís-
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to. Oranžový minivolejbal: Lea Obdržálková – Patrik Lazárik – 
7. místo; Karolína Klaudová – Viktor Lazárik – 8. místo; Červený 
minivolejbal: Klára Kovaříková – Michaela Kovaříková – 7. mís-
to; Štěpán Bartošík – Eduard Procházka – 9. místo

VÁNOČNÍ ZVONEK – SOUTĚŽ 
V AEROBIKU JEDNOTLIVCŮ

V pátek 29. 11. se děvčata 5. až 8. tříd zúčastnila soutěže ae-
robiku jednotlivců ve  Zlíně na  Základní škole Komenského II. 
Soutěžilo se za velké konkurence dětí z různých škol a zlínských 
klubů aerobiku. Děvčata byla rozdělena do 3 kategorií a cvičila 
choreografii dle zkušené lektorky. Absolvovala základní kolo, se-
mifinále a finále. Kateřina Truplová 5. C, Kristýna Cíchová 5. C, 
Klára Půčková 5. C, Alice Rosůlková 6. D, Anna Nekardová 6. D,  
Röslerová Eliška 7. A, Veronika Chybíková 7. B a Barbora Kusá-
ková 8. D vzorně reprezentovaly naši školu. Domů veze Kateřina 
Truplová 2. místo a Veronika Chybíková 6. místo. Gratulujeme!!

Text a foto: ZŠ Staré Město
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 10. února 2020. 

Další noviny vyjdou 28. února 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

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Sobota 1. února
ZIMNÍ POHÁDKA
Hrají Staroměstská kapela, CM Bálešáci, Trinom
Začátek 20 hod.

Sobota 15. února
PLES PRO RADOST
Hrají Herbalia Band, CM Harafica
Začátek 19.30 hod.

Sobota 29. února
LORETTA + TRILOBIT + IMORTELA
Začátek 20.00 hodin

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,
www.eventcentrum.cz

Neděle 23. února
POCHOVÁVÁNÍ BASY
Jezuitský sklep
Začátek 18.00 hod.

Dne 28. ledna 2020 by se dožil 90 let pan 
Josef Čevela.
S láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

Dne 24. února 2020 uplyne jeden rok 
od úmrtí manžela, tatínka, dědečka a spor-
tovce Josefa Martínka.
Vzpomíná s láskou a úctou rodina a volej-
balisté.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce 
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám 
nedovolí.
Dne 31. ledna 2020 to budou tři roku 
od úmrtí Václava Pavlici. Vzpomeňte 
s námi.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 29. ledna 2020 uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní Marie Vavruš-
ková.
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodi-
nami.

Pozvánka 
na Košt slivovice ve Starém Městě

Spolek přátel slivovice zve všechny na tradiční Košt slivovice 
ve Starém Městě, který se bude letos konat v sobotu 7. břez-
na 2020 od 16 hodin v prostorách Společensko – kulturního 
centra (SKC) ve Starém Městě. K tanci a poslechu bude opět 
hrát country kapela Jižané společně s V. S. P. Bandem.
Vzorky pálenek je možné odevzdat do 27. února 2020 panu 
Ladislavu Prostředníkovi (mobil 608 735 013) nebo u pana 
Bohumila Crly (mobil 777 614 704). 
Degustace vzorků se bude konat v pátek 28. února 2020 
od 18 hodin rovněž v prostorách SKC.

Na Silvestra prodávaly, 
ale i nakupovaly pohádkové bytosti

Silvestrovský nákup v Potravinách Hráčková bývá od běžné-
ho nákupu jiný. Pro neznalé nebo návštěvníky, kteří zavítají 
v poslední den v roce do obchůdku Marie Hráčkové, to vět-
šinou bývá v lepším případě pouze překvapení. Mezi regály 
se pohybují jeden rok lidé v pyžamu, další rok piráti, postavy 
z Mrazíka nebo jako uplynulý Silvestr pohádkové postavy. 
Recesistická akce původně jenom prodavaček oslovila i pra-
videlné návštěvníky, kteří začali v tento den v převlecích na-
kupovat také.

Text a foto: Aleš Korvas
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Několik týdnů mohli návštěvníci staroměstské knihovny obdi-
vovat výstavu modrotisků z tvorby Evy Horákové. Díla umělky-
ně, která se této formě výtvarného umění věnuje již od dětství, si 
přišlo prohlédnout několik desítek návštěvníků. S modrotiskem 
začínala pod vedením paní učitelky Antonie Dostálkové a dále 
v něm pokračovala v rámci studia na Pedagogické fakultě v Brně 
a poté i s dětmi ve výtvarných kroužcích na Základní a Základní 
umělecké škole v Uherském Hradišti. „Po ukončení vysoké školy 
jsem si tvořila modrotisky jen tak pro radost do šuplíku. Od té 

doby mě to neopustilo. Čas od času propadám „modrotiskové-
mu šílenství“. Láká mě kreslit nejen na bílé plátno, ale využívám 
i barevného podkladu pro doladění námětu či atmosféry. Obráz-
ky jsou tvořeny z volné ruky tenkým štětcem, někdy doplněné 
otisky listů nebo malých gumových tiskátek. Občas je dotvářím 
i po vybarvení. Podle námětu zvýrazňuji některé drobné části 
např. zlatou konturou nebo červeným fixem na látku,“ uvedla Eva 
Horáková.

Text a foto: Aleš Korvas

VÝSTAVA MODROTISKU V KNIHOVNĚ

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě pořádá dne 1. 2. 2020 v pořadí již 
52. tradiční ples „Zimní pohádka“, který se 
koná ve všech sálech Společensko-kultur-
ního centra od 20.00 hod. K tanci a posle-
chu bude hrát dechová hudba Staroměstská 
kapela, hudební skupina Trinom a CM Bá-
lešáci. Občerstvení a bohaté tzv. „Hasičské 
štěstí“ zajištěno. 

Předprodej vstupenek s místenkou dne 
20. 1. 2020 a dne 27. 1. 2020 v hasičské 
zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním 
střediskem) od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči 

ZIMNÍ 
POHÁDKA



DĚKANÁTNÍ PLES

Foto: Aleš Korvas a Člověk a víra



VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ


