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Vážení spoluobčané,
opět zde máme adventní čas a s ním i pravidelné ohlédnutí 

za končícím rokem 2018. Nejdříve Vás chci pozdravit a poděko-
vat Vám za vzájemnou spolupráci a podporu v letošních komu-
nálních volbách. Vaší pomoci a porozumění si nesmírně vážím. 
Budu velmi rád, abych Vás během nastávajícího volebního obdo-
bí nezklamal.

Jako vždy v průběhu roku město organizovalo spoustu kultur-
ních, sportovních a společenských událostí. Pomocí dotačních 
programů město i nadále podporuje spolky působící na území 
města nebo i organizace, které u nás organizují různé aktivity. 
Staroměstské noviny Vám přinášejí potřebné informace o činnos-
ti města. Nově jsme zavedli novou komunikaci s Vámi, a to „Mo-
bilní rozhlas“, kde je možné získat okamžité informace o jednání 
rady a zastupitelstva města nebo výluky na dodávky elektrické 
energie, informace o sportovních a dalších událostech. Do do-
mácností jsme i v letošním roce rozdali kalendáře na rok 2019, 
který jsme pořídili společně s podnikateli působícími na území 
města. Na obnovu nemovitostí jsme z Fondu rozvoje bydlení v le-
tošním roce zapůjčili spoluobčanům finanční prostředky v celko-
vé částce 550.000,- Kč. I v letošním roce byla udělena Cena města 
za rok 2018, kterou získali Jiří Pavlica, Josef Jurnykl a František 
Chmelař. Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost získaly: 
Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Iva Klimešová, Mgr. Jitka Kardosová, 
paní Jaroslava Kučová a paní Milena Ulmanová. Všem srdečně 
blahopřeji, přeji pevné zdraví, aby se jim i nadále dařilo v jejich 
osobním i pracovním životě. Na radnici jsme přivítali celkem 53 
nově narozených dětí. Jejich rodiče obdrželi od města finanční 
dar ve výši 5.000,- Kč.  Pravidelně probíhá setkání spolků a ju-
bilantů s představiteli města. Jsou to vždy velmi příjemně proži-
té chvíle plné vzpomínání, porozumění a vděčnosti. V letošním 
roce jsme oddali celkem 27 nových manželských párů. Město 
se zapojilo do akce „Ukliďme Česko“ a i touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem zúčastněným za jejich přístup k našemu nejbliž-
šímu okolí a přírodě. V září jsme hostili přátele z partnerského 
města Tönisvorst v čele s panem starostou Thomasem Gossenem, 
kteří se s námi zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti. 
Na začátku října pak proběhly komunální volby. Děkuji všem, 
kteří si splnili svou občanskou povinnost a svým hlasem přispěli 
k otázce, kdo bude stát v čele Starého Města a kam bude město 

směřovat v následujících čtyřech letech.
Z investičních akcí, které jsme v letošním roce provedli, bych 

rád vyjmenoval nové víceúčelové hřiště v ulici Michalská nebo 
úpravu okolí sportovního areálu v ulici Salašská. Byl dokončen 
Polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha, který nyní slouží i jako 
náhradní prostor pro výuku žáků základní školy, podobně jako 
nové učebny v MŠ Rastislavova pro Středisko volného času Klub-
ko – Čtyřlístek. V areálu bývalého školního hospodářství po celý 
rok probíhala výstavba nových rodinných domů. Z komunikací 
jsme i přes těžkosti nakonec dokončili ulici Karolíny Světlé, no-
vou komunikaci a kanalizaci v ulici na Trávníku, rekonstrukci 
komunikace v ulici Salašská – 2. etapu, cyklostezku v ulici Koste-
lanská. V ulici Komenského nový chodník k základní škole včet-
ně parkovacích míst. Budova radnice získala moderní sociální 
zařízení a některé kanceláře i novou klimatizaci. Byl otevřen nový 
hřbitov, především jeho urnová část a před smuteční síní jsme 
provedli část úpravy chodníků. Sály SKC získaly nové akustické 
opatření včetně klimatizace. Město dokončilo zateplení základní 
školy 715 na náměstí Hrdinů. V současné době probíhá moder-
nizace budov ZŠ 1000, ZŠ 1720 a kotelny ZŠ 1720. Tyto velké pro-
jekty jsme si mohli dovolit díky získaným dotacím z evropských 
fondů. Stavební práce na modernizaci školních budov včetně vy-
bavení budou probíhat přes celou zimu až do poloviny příštího 
roku 2019. Žáci základní školy získají nejen moderní prostory, 
ale i vybavení a pomůcky. Celkové náklady se budou pohybovat 
kolem 80 milionů korun. Přepokládáme, že asi 85 % uznatelných 
nákladů získáme z Fondů evropské unie. Město v průběhu roku 
investovalo i do nemovitostí, a to konkrétně do nákupu jak orné 
půdy, tak i do výkupu sportovního areálu Širůch. Celkové nákla-
dy na investice v roce 2018 byly ve výši 97 milionů korun.

Věřím, že nové zastupitelstvo města v prosinci schválí rozpo-
čet na rok 2019, kde kromě provozních výdajů jsou naplánovány 
investice v hodnotě okolo 119 milionů korun. Počítáme s tím, že 
bychom v příštím roce mimo jiné uskutečnili Revitalizaci ulice 
Velehradská, Cyklostezku a zpevnění plochy u garáží v ulici Tyr-
šova, Zpevněné plochy Finská čtvrť, Chodník a veřejné osvětlení 
Trávník II, Vodní nádrž v Olší, modernizaci Zahrady mateřské 
školy Rastislavova – 2. etapa. Doufám, že zahájíme i Snížení ener-
getické náročnosti DPS č. p. 2015, Sanaci Jezuitského sklepa nebo 
pořídíme mobilní ledovou plochu. Velkou část finančních pro-
středků plánujeme vyčlenit na projektovou přípravu, abychom si 
připravili další investiční akce.  

Závěrem mého příspěvku chci vyjádřit poděkování bývalým 
členům rady panu Jaroslavu Pelkovi, Radoslavu Malinovi a zastu-
pitelům MUDr. Ireně Pelechové a Ing. Ladislavu Vaňkovi, kteří 
již nebudou pokračovat v tomto volebním období. Přeji jim  tímto 
hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě.  Samo-
zřejmě mé poděkování patří i panu místostarostovi Mgr. Martinu 
Zábranskému a Ing. Kamilu Psotkovi, kteří dále pokračují v radě 
města a významně se podíleli na chodu města v minulém období. 
Těším se na vzájemnou spolupráci.  Děkuji všem zastupitelům, 
pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organi-
zací, farnosti, spolkům a všem spoluobčanům za poctivě odvede-
nou práci v roce 2018.

Vážení spoluobčané, přátelé, přeji Vám klidný adventní čas, 
požehnané Vánoce, dětem mnoho dárků a radosti. U vánočního 
stromečku ať Vám nikdo nechybí, abyste mohli prožít tyto požeh-
nané dny v kruhu rodinném a v blízkosti svých přátel. Do nového 
roku Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost, Boží požehnání 
a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě. 

Josef Bazala, starosta



4

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Vážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni dopřejeme trochu klidu 

a pohody v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Každý z nás tro-
chu bilancuje a hodnotí, co se nám podařilo a co nikoliv, co jsme 
chtěli stihnout a co jsme nestačili. Tak je tomu i v našem případě, 
kdy provádíme hodnocení naší práce při rozvoji města. 

O ukončených stavbách a rekonstrukcích v končícím kalen-
dářním roce 2018 a o významných investicích plánovaných v na-
šem městě pro příští rok Vás již ve svém předvánočním pozdravu 
podrobně informoval pan starosta Josef Bazala, proto mi dovolte, 
abych se krátce vrátil k oblasti kulturního života, cestovního ru-
chu, školství a sociální práce ve Starém Městě.

Není pochyb o tom, že kulturní dění ve Starém Městě je oprav-
du bohaté. To, že se počet akcí pořádaných Kulturní komisí města 
Staré Město zvyšuje, je umožněno dobudováním náměstí Velké 
Moravy s Jezuitským sklepem a nově i s polyfunkčním sálem pod 
kostelem Sv. Ducha. Mezi akce, které se těší stále větší oblibě, řa-
dím Světýlkový průvod rodičů s dětmi spojený s oslavou vzniku 
Československa a Vernisáží bonsaí, Svatomartinskou slavnost či 
Rozsvícení vánočního stromu na Mikuláše. Chtěl bych také po-
děkovat všem spolkům za jejich aktivity, které vybízejí občany 
k aktivnímu trávení času, ať už díky pořádání plesů nebo jiných 
kulturních či sportovních akcí. K těmto účelům byly k dispozici 
vždy vzorně připravené sály a sportoviště Sportovního a kultur-
ního centra Staré Město. 

V oblasti cestovního ruchu se podařilo uvést do provozu pev-
né přístavní molo na Baťově kanále ve Starém Městě. Pro zvý-
šení komfortu kotvících lodí v přístavišti budou v příštím roce 
na mole instalovány elektrické přípojkové skříně. Rozvíjela se 
nejen vodní turistika, ale i cykloturistika. Nové informační ma-
teriály o Starém Městě lákají v Event centru návštěvníky na pro-
hlídku historických i novodobých atraktivních cílů. Vyhlídková 
věž kostela Sv. Ducha byla doplněna o navigační cedule odkazu-
jící na směrové turistické cíle. Připravujeme také revitalizaci ulice 
Hradišťská s moderní koncepcí odpočinkového a pietního místa 
pro setkávání lidí. Rekonstrukce a opravy se dočkají kulturní pa-
mátky – kaple sv. Jana Křtitele a sousoší sv. Jana Nepomuckého. 

Nejintenzivněji však pracujeme na modernizaci školství, a to 
nejen opravami budov pro snížení energetické náročnosti jejich 
provozu a zlepšení jejich celkového vzhledu. Ve spolupráci s od-
borem investic, vedením školy a pedagogy vytvoříme pro žáky 

Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok a nastává období, kdy bychom měli 

zapomenout na běžné problémy a užívat si vánoční atmosféru. 
Přál bych Vám proto všem, abyste v tuto dobu našli pro sebe a své 
nejbližší alespoň chvíli, kdy prožijete skutečnou pohodu, radost 
i štěstí. 

nové moderní odborné učebny, které zatraktivní výuku. Budovy 
se stanou díky výtahům přístupné i pro žáky se zdravotním posti-
žením. Proto děkuji všem pedagogům, rodičům i žákům za jejich 
trpělivost při organizaci výuky v náhradních prostorech.

Úspěšně se nám rozvíjí také spolupráce s organizacemi zajišťu-
jícími sociální služby na území Starého Města při řešení proble-
matiky sociálně znevýhodněných či sociálně vyloučených skupin 
obyvatel. Oceňuji spolupráci s Azylovým domem sv. Vincence 
a Domovem pro osoby se zdravotním postižením Kopánky, kte-
ré působí ve Starém Městě, i s dalšími organizacemi zajišťujícími 
sociální služby.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří po-

máhají naše město rozvíjet a udržovat. Děkuji za upřímný zájem 
o naše město a za spoustu obětavé každodenní práce.

Přeji všem občanům a občánkům šťastné a veselé prožití vá-
nočních svátků, bohatého ježíška a v nastávajícím roce 2019 hod-
ně zdraví a osobní spokojenosti. 

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta

Rád bych Vám jménem městského úřadu popřál pohodové 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 všechno nejlep-
ší, hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu.

Ing. Robert Staufčík, tajemník městského úřadu

pátek 21. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 5:30 - 17:00 7:00-17:00
sobota 22. prosince 2018 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00-10:00
neděle 23. prosince 2018 6:30 - 11:00 zavřeno 6.45 - 12:00 zavřeno
pondělí 24. prosince 2018 6:30 - 11:00 Štědrý den zavřeno Štědrý den zavřeno 7:00-10:00
úterý 25. prosince 2018 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno
středa 26. prosince 2018 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno
čtvrtek 27. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 6.45 - 17:00 7:00-17:00
pátek 28. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 6.45 - 17:00 7:00-17:00
sobota 29. prosince 2018 5:30 - 11:30 7:30 - 12:30 6.45 - 10:00 7:00-10:00
neděle 30. prosince 2018 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 31. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6.45 - 12:00 7:00-12:00
úterý 1. ledna 2019 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
středa 2. ledna 2019 zavřeno 7:30 - 18:00 5:30 - 15:00 7:00-17:00
čtvrtek 3. ledna 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 5:30 - 17:00 7:00-17:00

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC 2018

DEN DATUM HRÁČKOVÁ POTRAVINY UZENÁŘSTVÍ VAĎURA KOUŘIMOVÁ POTRAVINY COOP KOMENSKÉHO

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: 
Vážení občané, 

oznamujeme, že ve dnech 27.12. ,28.12. a 31.12.2018 bude pokladna městského úřadu  uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.  
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Vážení spoluobčané,
konec roku bývá časem bilancování, zamýšlení se nad tím, 

co se komu podařilo a nepodařilo v roce uplynulém a také to 
bývá čas nových plánů do roku následujícího. Přestože rok ute-
kl jako voda, domnívám se, že se na úrovni města podařila řada 
věcí ať už v oblasti investic, či kulturních, sportovních a dalších 
akcí. Mnohokrát jsme se sešli a rozhodovali ještě s minulou Ra-
dou města a několikrát i se současnou Radou. Určitě podrobněji 
připomenou tyto investice či akce pan starosta Bazala nebo pan 
místostarosta Zábranský. Dovolím si napsat, že všechno, co při-
pravujeme a děláme na úrovni města, může přispět ke zkvalitně-
ní a spokojenosti života nás všech, kteří ve Starém Městě žijeme. 
Ale nejdůležitější je stejně to, jak se nám daří žít kvalitní a dob-
ré vzájemné vztahy, naši blízcí, kterými jsme obklopeni, a také 
trocha zdraví. Proto vám přeji požehnané vánoční svátky i celý 
nadcházející nový rok, aby nejen v čase vánočním jste měli kolem 
sebe lidi, se kterými je vám dobře, dokážete k sobě být laskaví 
a tolerantní, a také přeji zdraví. A město ať vám slouží a pomáhá 
k tomu, že se vám zde dobře žije.  

Ing. Kamil Psotka, místostarosta

Přesně 3. prosince 2018 tomu bylo 80 let od okamžiku, 
kdy Baťovým kanálem proplula první loď. Při této příleži-
tosti byla na břehu řeky Moravy, konkrétně ve Staré Tenici, 
odhalena socha sedícího Jana Antonína Bati. Jejím autorem 
je řezbář Tomáš Měsíček ze Strážnice, který sochu tvořil té-
měř dva měsíce a potřeboval na ni kubík dubového dřeva. 
Další kubík byl potřeba pro výrobu lavičky. 

Po odhalení se početná delegace přemístila do prostor 
Kongresového centra REC Group, kde se konala vědecká 
konference k 80. výročí Baťova kanálu. Na ní staroměstský 
starosta Josef Bazala přivítal řadu významných hostů, v čele 
s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky Radkem Vondráčkem nebo generálním ředitelem 
Povodí Moravy Václavem Gargulákem.

Text a foto: Aleš Korvas

BAŤŮV KANÁL SLAVÍ 80 LET PROVOZU

pátek 21. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 5:30 - 17:00 7:00-17:00
sobota 22. prosince 2018 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00-10:00
neděle 23. prosince 2018 6:30 - 11:00 zavřeno 6.45 - 12:00 zavřeno
pondělí 24. prosince 2018 6:30 - 11:00 Štědrý den zavřeno Štědrý den zavřeno 7:00-10:00
úterý 25. prosince 2018 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno
středa 26. prosince 2018 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno
čtvrtek 27. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 6.45 - 17:00 7:00-17:00
pátek 28. prosince 2018 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 6.45 - 17:00 7:00-17:00
sobota 29. prosince 2018 5:30 - 11:30 7:30 - 12:30 6.45 - 10:00 7:00-10:00
neděle 30. prosince 2018 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 31. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6.45 - 12:00 7:00-12:00
úterý 1. ledna 2019 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
středa 2. ledna 2019 zavřeno 7:30 - 18:00 5:30 - 15:00 7:00-17:00
čtvrtek 3. ledna 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 18:00 5:30 - 17:00 7:00-17:00

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC 2018

DEN DATUM HRÁČKOVÁ POTRAVINY UZENÁŘSTVÍ VAĎURA KOUŘIMOVÁ POTRAVINY COOP KOMENSKÉHO



6

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ocenění od Zlínského kraje za dlouholetou dobro-
volnou činnost se dočkaly 3. prosince 2018 dvě Staro-
měšťanky. Paní Ing. Antonie Řádková a paní Dagmar 
Zálešáková převzaly z rukou hejtmana Zlínského kra-

je Jiřího Čunka v Baťově vile ve Zlí-
ně pamětní medaile, pamětní listy 
a upomínkové předměty. Ocenění 
se dočkalo i dalších patnáct dob-
rovolníků, kteří se ve svém volném 
čase dlouhodobě a bez nároku na fi-
nanční odměnu věnují práci s dětmi 
a mládeží.

„Lidí, kteří jsou ve svém volném 
čase ochotni věnovat se druhým, 
není mnoho a je jich stále méně. 
Proto je potřeba těmto lidem ve-
řejně poděkovat a ukázat jim, že si 
jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman 
Jiří Čunek. Radní Zlínského kra-
je Miroslav Kašný, který má ve své 
gesci oblast mládeže a sportu, po-
děkoval nejen všem oceněným, ale 
i těm, kteří je na ocenění navrhli, 

a za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí stará o mlá-
dež a její volnočasové aktivity.

Text a foto: Aleš Korvas

DVĚ STAROMĚŠŤANKY SE DOČKALY OCENĚNÍ 
ZA DLOUHOLETOU ČINNOST
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OMLUVA ZA CHYBNÝ NÁZEV ORGANIZACE
Vážení čtenáři, v minulém prosincovém čísle bylo na straně 

30 chybně uvedeno, že částku 7000 korun obdržel od delegace 
města Tönisvorst Dům s pečovatelskou službou ve Starém Měs-
tě na Kopánkách. Správně mělo být uvedeno, že částku obdržel 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město na Ko-
pánkách.

Za uvedenou chybu se omlouváme.
Redakce Staroměstských novin 

Komín kotelny druhého stupně základní školy zná 
ve Starém Městě jistě každý zde žijící občan. Byl vi-
ditelný z velké části Starého Města. Komín tyčící se 
do výšky 25 metrů byl postaven jako součást kotelny, 
ve které se topívalo uhlím a která dříve vytápěla celý 
druhý stupeň základní školy. Komín, pyšnící se pozo-
ruhodnými rozměry 4x2x25 metrů, však již mnoho let 
neplnil svoji původní funkci. Když se o vytápění zá-
kladní školy začala před více než čtvrt stoletím starat 
plynová kotelna, původní význam komína vzal za své. 

Jako jednu z nejvyšších staveb si jej ale oblíbili čápi, 
kteří komín mnoho let každoročně obsazovali a vyvá-
děli v něm mláďata.  Toho po několika letech využilo 
vedení školy a u hnízda nechalo vybudovat webka-
meru, která hnízdo neustále snímala. Nejen žáci, ale 
i široká veřejnost tak měli dokonalý přehled o tom, 
kdy čápi do Starého Města na komín ZŠ přiletěli a kdy 
a kolik mladých čápat se jim ten rok vylíhlo.

Budova kotelny je ale v současnosti rekonstruová-
na na učebny pro SVČ Klubko a vedením města bylo 
rozhodnuto o stržení komínu a vystavění nového, aby 
opeřenci opět měli kde hnízdit.

Text a foto: Aleš Korvas

ZE STARÉHO MĚSTA ZMIZELA JEDNA Z IKONICKÝCH STAVEB
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Mikuláš s rozsvícením vánočního stro-
mu přilákal ve středu 5. 12. 2018 v podve-
čer na náměstí Velké Moravy stovky dospě-
lých i dětí. Počasí letos nebylo nijak mrazivé 
a po sněhové nadílce nebylo ani památky, 
ale náměstí i tak praskalo ve švech.

Slavnostní podvečer zahájil po sedm-
nácté hodině starosta Josef Bazala spo-
lečně s oběma místostarosty Martinem 
Zábranským a Kamilem Psotkou. Poté 
už za hlasitého odpočítávání všichni oče-
kávali rozsvícení tradičního vánočního 
stromu u autobusové zastávky. Vše se po-
dařilo napoprvé a ozdobený symbol Vá-
noc bude zdobit náměstí Velké Moravy 
od 5. 12. 2018.

V 18 hodin se už zraky návštěvníků dí-
valy vzhůru na kostel Svatého Ducha, aby 
za pomoci reflektorů objevily bílou posta-
vu sv. Mikuláše, který se z něj každoročně 
snáší dolů.

Ten měl naštěstí hladké přistání a ihned 
na pevné zemi jej doplnili obávaní čerti. Děti se dle výrazu ve tvá-
ři rozpomněly, že ne celý rok byly úplně hodné, a jejich křečovité 
sevření nejbližších příbuzných napovědělo, že mají důvod k oba-
vám z čertů. Naštěstí všechny pohlídal Mikuláš a žádné z dětí 
v pytli čertů neskončilo, naopak byly Mikulášem i anděly odmě-

něny za krátkou písničku nebo básničku.
Na závěr byl připraven ohňostroj, který trval přibližně patnáct 

minut. Pro děti, které v sobě ještě našly zbytky energie, připravily 
pracovnice SVČ Klubko v Jezuitském sklepě diskotéku.

Text a foto: Aleš Korvas

SYMBOL VÁNOC BYL ROZSVÍCEN 
NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Zaplněné náměstí Velké Moravy, všude vonící svařené víno, 
na pódiu se střídající vystoupení dětí i dospělých.

Tak ve stručnosti vypadala neděle 9. prosince 2018. V jede-
náct hodin zahájili starosta Josef Bazala a místostarosta Martin 
Zábranský tradiční Vánoční jarmark. Náměstí se pomalu, ale jistě 
plnilo už hodinu před oficiálním zahájením a stánkaři s tradiční-

mi výrobky otevřeli své stánky něco dříve. 
Příchozí se tak mohli zahřát svařákem, tep-
lou medovinou nebo zahnat hlad klobás-
kou či zabíjačkovými specialitami.

Ze všeho nejvíc se ale návštěvníci těšili 
na vystoupení některé ze skupin, které se 
na pódiu představily. 

Své nacvičené pásmo předvedly děti 
z Dolinečky I. a II., děti z Křesťanské ma-
teřské školy, členové FS Dolina a Repetilky, 
nechyběly ale ani cimbálové muziky Do-
linka, Bálešáci, zúčastnili se i klienti Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením 
ve Starém Městě a děti z Dětského domova 
v Uherském Hradišti. Celé pásmo nakonec 
zakončila country kapela Štrůdl.

Na své si přišly i děti, pro které byl v pro-
storách Jezuitského sklepa připraven pro-
gram. O ten se skvěle postaral kolektiv ze 
Střediska volného času Klubko. Nechyběla 
ani loutková pohádka. S tou se představili 

herci loutkového divadla ze Sokola z Uherského Hradiště.
Celý nedělní program byl opět skvěle připraven kulturní ko-

misí. Všichni její členové si jistě zaslouží velké díky.
Text a  foto: Aleš Korvas

VÁNOČNÍ JARMARK VE STARÉM MĚSTĚ SE VYDAŘIL
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Letos poprvé bude v KOVOZOO ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště k vidění unikátní betlém! Od 1. prosince až 
do 3. února 2019 si návštěvníci mohou prohlédnout originální 
dřevo-kovový betlém umístěný v interní expozici. Lidské postavy 
jsou vyrobeny ze dřeva a sochy zvířat svařené z kovového šrotu, 
a to vše v životní velikosti!

Betlém v KOVOZOO je umístěn v rekonstruované budově 
bývalého skladu cukru staroměstského cukrovaru. Na 60 m2 na-
jdete známý výjev ze zvířecího přístavku, s osmi lidskými posta-
vami, andělem a 11 sochami zvířat pečlivě zpracovaných do de-
tailu s neuvěřitelnou dávkou  kreativity. „Na výrobě betléma se 
podíleli lidé z našeho týmu - zaměstnanci a šéfové z firem ze sku-
piny REC Group.“ říká Bronislav Janeček, generální ředitel REC 
Group a hlavní „porodní asistent“, jak si svářeči z KOVOZOO 
říkají. A rozhodně nepředvádějí žádné amatérské výkony! 

Přípravy betléma začaly v březnu tohoto roku, kdy vznikly hli-
něné 20ti centimetrové návrhy postav. Každou ze soch pak dle 
této předlohy z kmene topolu umně vyřezal motorovou pilou 
člen týmu KOVOZOO Patrik Winkler. Spolu s Josefem Bučkem, 
dvorním truhlářem KOVOZOO, pak sochy dopilovali do detailů. 
Každá ze soch váží bezmála 500 kg. Kompozici lidských postav 
doplňují kovové sochy hospodářských zvířat a také originální ko-
vový velbloud jménem Ajša. „Některá ze zvířat betléma již naši 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
vyhlašuje každoročně projekt na podporu čtenářské 
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již 
od prvního ročníku školní docházky.

Naše knihovna spolu se základní školou se do to-
hoto projektu již podruhé přihlásila. Děti dočetly Ži-
vou abecedu a přecházejí ve čtení k Slabikáři. Chtěli 
jsme uspořádat malou slavnost, a proto jsme si k nám 
do Starého Města pozvali pana spisovatele Zdeňka 
Železného, autora kouzelných dětských knih urče-
ných právě začínajícím čtenářům. Věříme, že se se-
tkání vydařilo, děkujeme panu spisovateli Železnému 
a panu místostarostovi Mgr. Zábranskému za předání 
Slabikářů. Na děti se těšíme u nás v knihovně a určitě 
se společně setkáme při Pasování prvňáčků do „Řádu 
čtenářského.“ 

Text: Milada Rokytová, Foto: Aleš Korvas

návštěvníci znají z běžného osazenstva KOVOZOO, ale většinu 
jsme museli pro tuto vánoční událost vyrobit. Strávili jsme desít-
ky hodin v dílně a užili jsme si to jako netradiční teambulding,“ 
hodnotí Bronislav Janeček. V betlému najdete ovce, oslíka, psa, 
koně nebo třeba krávy, všechny bez výjimky vyrobeny z kovové-
ho šrotu.

„Aby byla atmosféra Adventu v KOVOVZOO betlému do-
konalá, máme pro návštěvníky připraveno tradiční občerstvení 
jako svařák, punč, bramboráky a byli bychom velmi rádi, kdyby 
si k nám lidé z okolí přišli odpočinout od vánočního shonu, na-
kupování a všudypřítomné komerce,“ říká Janeček. Areál „ve Sta-
ráku u majáku“ tak bude letos působit jako oáza klidu, vánočních 
vůní a poct tradičním hodnotám.

Lidé, kteří KOVOZOO neznají, budou velmi překvapeni, ja-
kým způsobem lze využít staré železo, které většina z nás považu-
je za odpad. „My, v holdingu REC, vidíme v odpadu budoucnost. 
U nás dostávají věci druhou šanci. V KOVOZOO vdechujeme 
kovu život,“ říká Bronislav Janeček. KOVOZOO je výjimečný 
areál nabitý dobrými nápady, kde si každý návštěvník najde to 
své. Jak je možné využít starý šicí stroj? Co si počít s vysloužilým 
bagrem? Jak vypadá letoun L-610 uvnitř? Co vyrobit ze starých 
oken? V KOVOZOO najdete odpovědi a inspiraci.

UNIKÁTNÍ BETLÉM V JEDINEČNÉM PROSTŘEDÍ

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘŮ
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Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město 

pořádá 

 
aneb 

„Mámo, táto, pojď si hrát“ 
TERMÍNY: Leden středa 16. 1. 2019 
 Únor úterý 19. 2. 2019 
 Březen středa 13. 3. 2019 
 Duben st. 3. 4., čt. 25. 4. 2019 

• VŽDY V DOBĚ od 8:30 do 10:30 hod. 
Dny otevřených dveří jsou především určeny maminkám na RD              
(i tatínkům), kteří se chtějí se svou ratolestí nezávisle podívat do 
naší školky, přijít si pohrát s hračkami, nakouknout do režimu dne 
MŠ a případně se dozvědět více o přijímacím řízení, (které bude 
probíhat 2. - 15. 5. 2019). Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás  

Více informací na: www.ms-komenskeho.cz 

e-mail: mskstmesto@uhedu.cz 
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U S N E S E N Í
z 2. schůze Rady města Staré Město, konané dne 28.11.2018 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 4 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrští-
ků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní ***, dohodou k 30.11.2018.

1.2 žadatelům dle zápisu prodloužení proná-
jmu bytové jednotky v DPS, Bratří Mrštíků 2015 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na dobu určitou – od 01.01.2019 do 31.12.2019 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.3 žadatelům dle zápisu prodloužení proná-
jmu bytu v domě s pečovatelskou službou, Vele-
hradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od 01.01.2019 
do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

1.4 prodloužení pronájmu 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 01.01.2019 do 31.03.2019 a nájemné ve výši 
38,50 Kč/m2/měsíc.

V případě bezdlužnosti bude smlouva automa-
ticky prodloužena o jedno čtvrtletí, nejdéle však 
do 31.12.2019.

1.5 výpůjčku kinozařízení – lepička pásková 
(23/97), redukce – 10 ks, karusele Meo 5 – 2 ks, 
předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové okno, 
Městským kinům Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace, Uh. Hradiště, náměstí Míru 951, 
IČ 00836265, na dobu určitou od 01.01.2019 
do 31.12.2020 s možností dalšího prodloužení. 

1.6 výpůjčku domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 
351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m2, 
ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Moravskému zemskému muzeu, 
Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862, na dobu určitou 
od 01.01.2019 do 31.12.2019, za účelem technic-
ké základny staroměstských archeologických vý-
zkumů.

1.7 pronájem městské kuchyně (celková výměra 
včetně příslušenství 230,31 m2) včetně zařízení 
dle inventárního seznamu v budově č. p. 1823, 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Radku Juřenovi, Uh. Hradi-
ště-Míkovice, Příkrá 101, IČ 72419873, na dobu 
určitou od 01.01.2019 do 31.12.2023 a nájemné 
ve výši 5.270 Kč/měsíc s inflační doložkou + pří-
slušná sazba DPH, pronájem zařízení dle inven-
tárního seznamu ve výši 1.054 Kč/měsíc s inflační 
doložkou + příslušná DPH, a zálohy na energie 
v celkové výši 30.000 Kč/měsíc, za účelem hostin-
ské činnosti. 

1.8 pronájem nebytových prostor včetně podílu 
na společných prostorách o celkové výměře 53,14 
m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, 
Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní Mgr. Lence Opravilové, Podlesí 5506, 
Zlín, IČ 69688371, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 44.784 Kč/
rok s inflační doložkou (1.143 Kč/m2/rok/ordi-
nace, přípravna a 578 Kč/m2/rok/spol. prosto-

ry), za účelem provozování ambulance klinické 
psychologie, za podmínky, že paní Mgr. Lenka 
Opravilová, Podlesí 5506, Zlín, IČ 69688371, se 
umístí na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání 
smluvního vztahu s pojišťovnami v oboru ambu-
lance klinické psychologie pro oblast Staré Město 
a okolí, které vyhlašuje Krajský úřad Zlínského 
kraje. 

1.9 pronájem pozemku p. č. 220/2 zahrada o vý-
měře 69 m2, v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manže-
lům paní Jitce Bukvicové a panu Janu Bukvicovi, 
bytem Staré Město, Hradišťská 472, od 01.01.2019 
na dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok, za účelem rozšíření zahrady u rodinného 
domu č. p. 472. Nájem je osvobozen od DPH.

1.10 pronájem části pozemku p. č. 233/7 ostat. 
plocha a části pozemku p. č. 6073/262 orná půda 
o celkové výměře 60 m2 v lokalitě ulice Sées 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, manželům paní *** a panu ***, od 01.01.2019 
na dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok, za účelem rozšíření zahrady u rodinného 
domu. Nájem je osvobozen od DPH.

1.11 pronájem části pozemku p. č. 5175/1 ostat. 
plocha o výměře 107 m2 v lokalitě ulice Nádraž-
ní, před budovou č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Möller, 
s.r.o., Staré Město, Nádražní 1074, IČ 63477637, 
od 01.01.2019 na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 55,80 Kč/m2 a rok s inflační doložkou + 
příslušná sazba DPH, za účelem parkování vozi-
del.

1.12 pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. 
plocha o výměře 400 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti hucikexpress, s.r.o., Staré Město, Luční 
čtvrť 1867, IČ 24772721, od 01.01.2019 na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši 55,80 Kč/m2 a rok 
s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem 
parkování vozidel.

1.13 pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná 
půda o výměře 320 m2 v lokalitě Nivy ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště paní ***, 
od 01.01.2019 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % z prů-
měrné ceny půdy v daném k. ú. za m2 a jeden rok 
nájmu, za účelem zemědělského obhospodařová-
ní. Nájem je osvobozen od DPH. 

1.14 záměr na pronájem/pacht části pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře 6.000 
m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.15 pacht zemědělské půdy dle přílohy o cel-
kové výměře 804.409 m2 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, o celkové výměře 309.907 m2 
v k. ú. Huštěnovice a o celkové výměře 9.356 
m2 v k. ú. Jalubí, Školnímu hospodářství, s. r. o., 
Staré Město, Velehradská 1469, IČ 269 38 243, 
od 01.12.2018 na dobu neurčitou s tím, že vypo-
vědět ji lze jen písemně, v šestiměsíční výpovědní 
době tak, aby skončil koncem pachtovního roku, 
za který smluvní strany považují kalendářní rok, 
pachtovné ve výši 1 % z průměrné ceny země-
dělských pozemků dle katastrálních území dle 
vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrný-
mi základními cenami zemědělských pozemků, 
ve znění pozdějších předpisů, za 1 m2 propach-
tovaného pozemku a rok; za účelem dočasného 
užívání a požívání. 

1.18 záměr na převod majetku – prodej pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 
23 m2
p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.23 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 25733591, na právo umís-
tění stavby „St. Město, Luční čtvrť, Němec, kabel 
NN“ na pozemku p. č. 3678/1 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.24 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti Retail park Staré Město s.r.o., 
Praha 1, Nové Město, Nekázanka 883/8, IČ 
07418451, na právo umístění přípojky splaško-
vé kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní 
přípojky, telefonní přípojky a přípojky dešťo-
vé kanalizace na pozemcích p. č. 4559/1 vodní 
plocha/tok přírodní, p. č. 6068/72 orná půda, p 
č. 6068/153 orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace, p. č. 3678/3 ostat. plocha/
ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/
ostat. komunikace, p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná 
plocha a 6068/211 ostat. plocha/ostat. komunika-
ce, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Obchodní 
centrum, ul. Východní“. 

1.25 ukončení smlouvy ze dne 29.01.2018 o odvá-
dění srážkových vod z  novostavby „OBCHODNÍ 
CENTRUM, ulice Východní, Staré Město u Uher-
ského Hradiště“, do soustavy melioračních kaná-
lů v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
město u Uh. Hradiště, která je v majetku města 
Staré Město, uzavřené mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(vlastník) a společností Estis company s. r. o., 
Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192 (uživatel), do-
hodou k 30.11.2018.

odvádění srážkových vod z  novostavby „OB-
CHODNÍ CENTRUM, ulice Východní, Staré 
Město u Uherského Hradiště“, do soustavy me-
lioračních kanálů v lokalitě Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré město u Uh. Hradiště, která je 
v majetku města Staré Město, společnosti Retail 
park Staré Město s.r.o., Praha 1, Nové Město, Ne-
kázanka 883/8, IČ 07418451, s účinností ode dne 
nabytí právní moci stavebního povolení na dobu 
neurčitou s účinností ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
a úhradou za služby ve výši 6.000,00 Kč/rok + pří-
slušná sazba DPH.
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1.26 záměr na pronájem domu č. p. 702 na po-
zemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 894 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.27 projektovou dokumentaci a uložila odboru 
správy majetku a ŽP zajistit příslušná povolení 
pro realizaci záměru.

2.1 upravené zadávací podmínky k veřejné zakáz-
ce na služby zadávané v otevřeném nadlimitním 
řízení na akci „Založení prvků ÚSES v lokalitě 
V Rybnících, k. ú. Staré Město“. 

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce Modernizace učeben II. stupně ZŠ – výkon 
TDI a BOZP s dodavatelem Ing. Jindřich Navrá-
til, Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 
12415685 v souladu s návrhem příkazní smlouvy 
ze zadávací dokumentace.

3.2 termíny svatebních obřadů na rok 2019 takto:
 19.01., 16.02., 30.03., 27.04., 18.05., 29.06., 20.07., 
17.08., 14.09., 19.10., 16.11., 
14.12.

5.3 vnitřní směrnici S 02/2018 o stravování za-
městnanců.

5.5 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů změnu odpisového plánu na rok 2018 
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Rastisla-
vova 1800, 686 03 Staré Město, IČ 75022541, z dů-
vodu navýšení účetních odpisů.

5.6 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, odpisové plány majetku na rok 2019 
těmto příspěvkovým organizacím zřízeným měs-
tem Staré Město:
- 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. 

5.7 v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, roz-
počty na rok 2019 příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem Staré Město:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, 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,

 a to v následujícím rozdělení:

Viz. tabulka č. 1

Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem 
rozpočtu a je příspěvkovým organizacím posky-
tován na úhradu jejich investičních a neinvestič-
ních výdajů dle schváleného rozpočtu.

5.8 v souladu s ustanovením § 28 a §28a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Staré Město na období 
2020 – 2021:
- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, 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,

 a to v následujícím rozdělení:

Viz. tabulka č. 2

* Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem 
rozpočtu a je poskytován příspěvkové organizaci 
na úhradu neinvestičních výdajů.

Příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem 
rozpočtu a je příspěvkovým organizacím posky-
tován na úhradu jejich investičních a neinvestič-
ních výdajů dle schváleného rozpočtu.

5.10 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
města a předmětů v operativní evidenci dle před-
loženého návrhu. 

6.2 termíny jednání zastupitelstva a rady města 
v roce 2019.

6.3 změnu organizační struktury Městského úřa-
du Staré Město, organizačních složek a ostatních 
zařízení města Staré Město platnou od 01.03.2019 
dle přílohy č. 1.

6.4 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. záko-
níkem práce, v platném znění a vnitřní směrnicí 
č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města dle zápisu.

II. neschválila

1.19 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 340/134 ostat. plocha o výměře cca 
16 m2, za účelem zajištění přístupu na zahradu, 
z důvodu možného rozšíření komunikace.

III. doporučila zastupitelstvu města

1.16 schválit převod majetku – výkup pozemků
p. č. 6018/270 orná půda o výměře 5 m2 
p. č. 6018/563 orná půda o výměře 1.014 m2 
v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků 
pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 

1.17 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/247 ostat. plocha o výměře 270 
m2 za cenu 800 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
a prodej části pozemku p. č. 6064/247 ostat. 
plocha o výměře 90 m2 (ochranné pásmo NN) 
za cenu 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, vše 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, společnosti STAPAK, 
spol. s r.o., Staré Město, Tyršova 997, IČ 60740256, 
za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu záze-

Příspěvková
organizace Výnosy Náklady Příspěvek

  (v Kč) (v Kč)
zřizovatele

(uvedený v návrhu rozpočtu města 
na rok 2019)

Základní škola 53 484 000 59 684 000 6 200 000 

MŠ Komenského 4 565 000 5 605 000 1 040 000 

MŠ Rastislavova 3 942 000 4 912 000  970 000 
Křesťanská mateřská 
škola 4 770 000 5 730 000 960 000 

SVČ Klubko 5 466 362 6 686 362 1 220 000 
Sportovní a kulturní 
centrum 1 761 000 6 761 000 5 000 000 

Příspěvková organizace Výnosy Náklady
Požadovaný pří-

spěvek
 zřizovatele*

  2020 2021 2020 2021 2020 2021

Základní škola 50 350  55 520 56 350  61 520  6 000  6 000 

MŠ Komenského  4 620  4 620  5 720  5 720  1 100  1 100

MŠ Rastislavova  4 050  4 150  5 150  5 250  1 100  1 100

Křesťanská mateřská škola  4 681  4 781  5 681  5 781  1 000  1 000

SVČ Klubko  5 455  5 130  6 700  6 380  1 245  1 250

Sportovní a kulturní centrum  1 790  1 920  6 990  7 320  5 200  5 400

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2
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mí společnosti.

1.20 schválit převod majetku: 
prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20,75 m2 v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům Pavlovi a Karle Čápkovým, 
bytem Staré Město, Úprkova 1799, za cenu 700 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
pod garáží, která je v jejich spoluvlastnictví

prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20,75 m2 v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Zdeňce Dohnalové, bytem Sta-
ré Město, Velehradská 320, za cenu 700 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod ga-
ráží, která je v jejím vlastnictví

prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20,75 m2 v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Antonínu Hubáčkovi, bytem Sta-
ré Město, Velehradská 1631, za cenu 700 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod ga-
ráží, která je v jeho vlastnictví

prodej části pozemku p. č. st. 2587 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 20,75 m2 v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Martinu Vlčkovi, bytem Staré 
Město, Velehradská 1519, za cenu 700 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů pod ga-
ráží, která je v jeho vlastnictví

1.21 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 161/3 zahrada o výměře 22 m2 v lokalitě uli-
ce Za Špicí – zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Blance Sedláčkové, 
bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1075, za cenu 250 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku. 

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v in-
dividuální dotaci v roce 2018 žadateli:
B) Individuální dotace

Josef Valuch, IČ:11522348 5.000 Kč
se sídlem Ostrožská Nová Ves – Chylice, Cha-
loupky 267
účel: pronájem prostor a propagace akce „To 
nejlepší nakonec“ – výstava bonsají s odborným 
a společenským programem.

4.1 určit tzv. určeným zastupitelem, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem územním plánu 
města, Ing. Kamila Psotku, místostarostu města, 
a to na celé volební období. 

5.4 schválit navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele příspěvkové organizaci Sportovní 
a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Měs-
to, IČ 75121824, o částku 300 tis. Kč na pokrytí 
zvýšených provozních nákladů v letošním roce. 
Navýšení finančních prostředků bude provedeno 
na základě schváleného rozpočtového opatření 
změnou závazného ukazatele na paragrafu 3412 
Sportovní zařízení v majetku obce (položka 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO). 

5.9 schválit poskytnutí zápůjčky společnosti Škol-
ní 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 
2019 se splatností dlužné částky ke dni 30.11.2019 
a úroků ke dni 31.12.2019. 

6.1 v souladu s § 84 odst. (2) písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění delego-
vat:

starostu města pana Josefa Bazalu na valnou hro-
madu následujících společností:
- SVK, a. s., Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Buchlovice

místostarostu města pana Mgr. Martina Zábran-
ského jako zástupce města Staré Město ve Sdru-
žení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě.

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.19 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 340/134 ostat. plocha o výměře cca 
16 m2, panu *** a paní ***, za účelem zajištění 
přístupu na zahradu, z důvodu možného rozšíře-
ní komunikace.

V. souhlasila

5.11 s odpisem nákladů evidovaných na účtu 042 
– Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
v celkové hodnotě 802.321 Kč jako zmařených 
investic. Jedná se o odpis vynaložených nákladů 
na nedokončené investice, zejména projektovou 
dokumentaci z let 2004 - 2011, které nakonec ne-
byly realizovány.

VI. zrušila

1.24 zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti Estis company s. r. o., Brno, Lidická 700/19, 
IČ 03104192, na právo umístění přípojky splaš-
kové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovod-
ní přípojky, telefonní přípojky a přípojky dešťo-
vé kanalizace na pozemcích p. č. 4559/1 vodní 
plocha/tok přírodní, p. č. 6068/72 orná půda, p 
č. 6068/153 orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace, p. č. 6064/38 orná půda, 
p. č. 6064/37 ostat. plocha/ostat. komunikace, 
p. č.6064/49 orná půda, p. č. 3678/3 ostat. plocha/
ostat. komunikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/
ostat. komunikace a p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná 
plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Ob-
chodní centrum, ul. Východní“, které bylo schvá-
leno na 42. zasedání dne 16.11.2016, pod bodem 
I./1.14.

VII. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Modernizace učeben II. stupně ZŠ – výkon 
TDI a BOZP - veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby. Vybraný dodavatel Ing. Jindřich Na-
vrátil, Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště, 
IČ 12415685, s nabídkovou cenou 258.000 Kč bez 
DPH, 312.180 Kč vč. DPH.

VIII. jmenovala

5.2 členy Pracovní skupiny pro posouzení žádostí 
o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu s čl. 
6, odst. 2) Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení v tomto slo-
žení:
- Mgr. Martin Zábranský
- Ing. Helena Štolhoferová
- Ing. Markéta Hrušková
- Františka Pavlicová
- Michaela Holásková

IX. požaduje

1.22 po žadatelích o prodej části pozemku 
p. č. 6064/81 ostat. plocha a části pozemku 
p. č. 6065/19 orná půda o celkové výměře cca 610 
m2 v lokalitě ulice Huštěnovská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště zpracovat inves-
tiční záměr na využití obou pozemků.

X. vzala na vědomí

4.2 žádost o vydání společného souhlasu dle § 96a 
stavebního zákona.

4.3 žádost o vydání společného souhlasu dle § 96a 
stavebního zákona.

4.4 žádost o vydání společného územního a sta-
vebního řízení dle § 94a stavebního zákona.

5.1 hospodaření města k 31.10.2018.

XI. uložila

Odboru správy majetku a ŽP

1.14 zveřejnit záměr na pronájem/pacht části po-
zemku p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře 
6.000 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
 T: ihned
1.18 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 
23 m2
p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 T: ihned

zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti Retail park Staré Město 
s.r.o., Praha 1, Nové Město, Nekázanka 883/8, IČ 
07418451, na právo umístění přípojky splaškové 
kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní pří-
pojky, telefonní přípojky a přípojky dešťové kana-
lizace na pozemcích p. č. 4559/1 vodní plocha/tok 
přírodní, p. č. 6068/72 orná půda, p č. 6068/153 
orná půda, p. č. 6068/46 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, p. č. 3678/3 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, p. č. 6068/102 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, p. č. 6068/2 ostat. plocha/jiná plocha 
a 6068/211 ostat. plocha/ostat. komunikace, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Obchodní cent-
rum, ul. Východní“, na úředních deskách. 
T: ihned

1.26 zveřejnit záměr na pronájem domu č. p. 702 
na pozemku p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 894 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.
 T: ihned

Tajemníkovi

6.3 zpracovat nový Organizační řád Městského 
úřadu Staré Město.
 T: 15.2.2019

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Setkání zástupců spolků, které působí na území Starého 
Města, bývá již tradičně na začátku prosince. Letošní setká-
ní vyšlo na pátek 7. prosince 2018. Dříve se toto společné 
setkání odehrávalo v prostorách radnice, již několik let je 
ale místem společného setkání staroměstských spolků Je-
zuitský sklep. V reprezentačních prostorách Event centra 
se představí postupně všichni zástupci organizací, které 
na území Starého Města působí a z Městského úřadu dostá-
vají nějaké formy dotací.

Po úvodním slovu starosty Josefa Bazaly, který poděko-
val přítomným za účast, představil každý ze zástupců spo-
lek, který reprezentuje, zhodnotil uplynulý rok a přiblížil 
plány na rok následující.

Stejně jako tomu bývá každý rok, přinesl každý spolek 
ochutnání nějakého svého výrobku. Staroměstští vinaři 
přinesli několik vzorků svého vína, Spolek přátel slivovice 
dal ochutnat své pálenky, nimrodi z Mysliveckého sdružení 
Lípa přinesli skvělého divočáka.

Text a foto: Aleš Korvas

SETKÁNÍ SPOLKŮ OPĚT PO ROCE V JEZUITSKÉM SKLEPĚ
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MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFE-
RENCE V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

U příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu zorganizovalo sdružení Evropská kulturní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje dne 28. 11. 2018 ve staroměstském Je-
zuitském sklepě mezinárodní sympozium „Cyrilometodějská tradi-
ce v novodobých československých dějinách“. 

Konferenci, kterou moderoval PhDr. Luděk Galuška, úvodním 
slovem zahájili Josef Bazala, starosta města Staré Město, Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký, a Jiří Čunek, hejtman Zlínského 
kraje. Účastníci z řad odborné i laické veřejnosti ocenili pestrost 
a intenzitu příspěvků přednášejících expertů z univerzit v Nitře, Bra-
tislavě a Olomouci. Občerstvení zajistila Střední škola průmyslová, 
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. Jako výstup konference je 
připravována monografie odhalující souvislosti mezi cyrilometoděj-
skou tradicí a moderními dějinami.

Lenka Pleváková

MIKULÁŠ V KOSTELE SV. DUCHA 
V DOPROVODU ANDĚLŮ

Foto: František Ingr. Člověk a víra

PEVNÉ PROPOJENÍ

Když položili koncem 19. století podmořský kabel, který spojil 
nový svět se starým – Ameriku s Evropou, první slova, která se jím 
přenesla, zněla: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle“. Ta samá slova zazněla i v betlémské noci narození Bo-
žího Syna. Andělé zvěstovali lidem poselství, jímž bylo poprvé na-
vázáno pevné spojení mezi nebem a zemí. Ježíš se stal pevným pro-
pojením mezi Bohem a námi, abychom se v něm a skrze něho mohli 
setkat s Bohem. 

Ze srdce Vám přeji nejen do Vánočního času, ale do celého Vaše-
ho života Boží pokoj a velkou důvěru v Boha.

P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti
Foto: František Ingr. Člověk a víra

VÁNOCE 2018 A NOVÝ ROK 2019
v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě

Pátek 21. prosince Poslední rorátní mše sv. v 18:00 hod.

Sobota 22. prosince

 Od 8:00 hod. přivezení a instalace vánočního stromu a vý-
zdoba, od 12:30 dokončení výzdoby a úklid kostela. Dě-
kujeme, že přijdete pomoci! Mše svatá s nedělní platností 
v 18:00 hod.

Neděle 23. prosince Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod.
4. neděle adventní
Pondělí 24. prosince Od 23:00 hod. zpívání koled na náměstí Velké Moravy.

Narození Ježíše Krista  Půlnoční mše svatá ve 24:00 hod. obětována za živé a + ob-
čany a farníky ze Starého Města.

Úterý 25. prosince Mše svaté v 8:00 a 10:00 hod.

Hod Boží vánoční
 Setkání u Jesliček v 15:00 hod. (vánoční hru připravila kate-
chetka Ludmila Němcová s dětmi z náboženství) Vyhodno-
cení adventní soutěže dětí!

Středa 26. prosince  Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod.
Svátek sv. Štěpána

Čtvrtek 27. prosince Mše svatá v 18:00 hod., na konci mše sv.  žehnání vína.

Svátek sv. Jana, apoš-
tola a evangelisty (Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání)

Po mši sv. setkání vedoucích koledových skupin Tříkrálové 
sbírky 2019.

Neděle 30. prosince  Mše svatá v 7:00 a 10:00 hod. (také v sobotu 29. 12. 

Svátek Svaté rodiny  v 18:00 hod.) Na tyto mše sv. jsou zváni manželé k obnově 
manželského slibu.

Pondělí 31. prosince 
2018

 Poděkujeme Bohu za rok 2018 mší sv. v 16:00 hod. a popro-
síme o požehnání do roku 2019.

Silvestr
Úterý 1. ledna 2019, 
Nový rok                

 Mše svaté v 8:00 a 10:00 hod. (tato mše sv. bude obětována
za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo města).

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

Po každé mši svaté výroční zpráva hospodaření a činnosti 
farnosti za rok 2018 a TE DEUM.

Pátek 4. ledna + sobo-
ta 5. ledna V našem městě TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

Mše sv. v pátek v 15:00 
hod. Při mši: požehnání a vyslání skupinek Tříkrálové sbírky.

Sobota 5. ledna 
V 15:00 hod. Benefiční tříkrálový koncert Chrámového 
sboru a orchestru v Uherském Hradišti pod vedením Lucie 
Adamcové.

Neděle 6. ledna  Mše sv. v 7:00 a 10:00 hod. (také v sobotu v 18:00 hod.) 
Slavnost Zjevení Páně  Při mších sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata  
Neděle 13. ledna Mše svaté v 7:00 a 10:00 hod.
Svátek Křtu Páně
Zakončení vánoční doby

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 4. - 5. 1. 2019

Díky obětavým lidem, koledníkům i dárcům proběhne v našem 
městě již tradiční Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely Charity. 
V pátek 4. 1. a v sobotu 5. 1. 2019 navštíví staroměstské domácnosti 
skupinky koledníků s vedoucím, vybaveným k tomu pověřením – 
průkazem. Věříme, že je opět přijmete se štědrým srdcem a podpo-
říte toto charitní dílo. Děti, které chtějí pomoci a ještě nejsou v žádné 
skupince, ať se hlásí v sakristii nebo u katechetek!
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Téma Cyrilometodějská tradice v novodobých československých 
dějinách jako vědecký příspěvek k oslavám 100 let české a slovenské 
státnosti přilákalo 28. listopadu 2018 do Starého Města přes 60 zájemců 
o historické souvislosti z řad samosprávy, církví, akademické, kulturní 
i veřejné sféry z obou stran česko-slovenské hranice.  

„Konference poodkryla nové souvislosti a ukázala, jak cyrilome-
todějská zvěst formovala a formuje i současnou kulturu Čechů a Slo-
váků. Skutečností uvědomění si tradic bychom měli být tak naplněni, 
abychom ji dokázali žít. Podpora aktivit Cyrilometodějské stezky, a tedy 
i této konference, je jednou ze snah kraje o podporu křesťanské tradi-
ce a šíření cyrilometodějské zvěsti znovu mezi český lid,“ řekl hejtman 

Zámek v Holíči se 
stal o víkendu hostite-
lem slavnostního vy-
hlášení Evropského po-
háru a mezinárodního 
mistrovství Slovenska 
2018 v silničních závod-
ních motocyklů ve tří-
dách Classic (motocykly 
do roku výroby 1978). 
Ani veteráni ze staro-

městského Motosportklubu neodjeli z Holíče s prázdnou.
Milan Šobáň si odváží za 2.  místo titul vicemistra Slo-

Zlínského kraje Jiří Čunek.
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner na úvod konference kon-

statoval: „Živý zájem o cyrilometodějskou tradici v novodobých česko-
slovenských dějinách ukazuje, že zdravý kořen má sílu nést bohaté plody 
po mnoho staletí.“

Záštitu nad akcí poskytli: arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, 
nitranský biskup Mons. Viliam Judák, rektor Univerzity Konstantina Fi-
lozofa v Nitře Libor Vozár, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, předseda 
Nitranského samosprávného kraje Milan Belica a starosta města Staré 
Město Josef Bazala.

Text a foto: Martina Janochová

venska ve třídě „A1“ do 125 ccm a 2. místo bral i v Ev-
ropském poháru stejné třídy. Karel Matuš ve třídě „C“ 
do 750ccm obsadil 3. místo. Sajdkáristi Karel Rýdlo – Petr 
Strenzl vybojovali titul Mistrů Slovenska a zvítězili i v Ev-
ropském poháru. Na třetím místě skončila posádka Petr 
Verbík – Jiří Zapletal a na 7. místě se umístili Petr Chmelař 
– Jaroslav Mrhálek

Všem jezdcům Motosportklubu St. Město blahopřejeme!
Ceny předávali:
Primátor města Holíč PhDr. Zdenko Čambal a desetiná-

sobný mistr Československa Petr Baláž.
Text a foto: Milan Šobáň

VLIV CYRILOMETODĚJSKÉ TRADICE NA MODERNÍ DĚJI-
NY BYLO TÉMATEM KONFERENCE VE STARÉM MĚSTĚ

JEZDCI MOTOSPORTKLUBU ST. MĚSTO SBÍRALI VAVŘÍNY 
I V EVROPĚ A NA SLOVENSKU

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Začalo období adventu. A v naší Křesťanské mateřské škole 
jako by kouzlem první zapálené svíce na adventním věnci všichni 
svátečně ožili. Začaly přípravy na Vánoce. Není nikoho, kdo by se 
netěšil. A nejen na ten samotný den narození Ježíška, ale všechny 
ostatní radosti i starosti, co s ním souvisí.

Začíná se žehnáním věnců společně s  otcem Miroslavem, 
poté následuje Mikuláš, roráty v kostele Sv. Ducha, dílničky a zpí-
vání u stromečku v MŠ s rodiči, vystoupení na jarmarku. Děti se 
musí i  s učitelkami hodně snažit, aby secvičily písničky na  jed-
notlivá témata, připravily vystoupení, vyzdobily školku, vyrobily 
přáníčka… To vše za zvuku koled, světla svíček, abychom se cítili 
opravdu vánočně.

A potom přijde ta očekávaná chvíle – chvilka napětí, zvoneček 
za dveřmi, zářící stromeček a rozbalování dárků.  

Tento týden jsme zapálili první svíčku a  každá další svíčka 
nám ukrojí kus času do vytouženého Štědrého dne. 

Čtyři týdny. Pro děti nekonečné, pro nás dospělé příliš krátké 
na to, co všechno musíme.

Omyl! Nic nemusíme. Musíme jen sobě a svým blízkým, pře-
devším dětem, udělat pěkné Vánoce. Tak si pusťte koledy, zazpí-
vejte si, navoňte byt perníčky společně pečenými s dětmi, 

vyběhněte se společně koulovat, bude-li čím, nebo jen tak vy-
mrznout, aby děti viděly, že táta s mámou ještě nezapomněli hrát 

Dopolední čekání, jestli přijde do školky Mikuláš, se naplni-
lo! A Mikuláš nepřišel sám, ale i s čertem a andělem. V tu ránu 
dětská očka sledovala každý pohyb čerta, který se těšil, že si odve-
de do pekla pár nezbedníků. Ale odešel s nepořízenou! Mikuláš 
a anděl pochválili většinu dětí a nezbedníci slíbili, že se polepší. 
Jako odměnu za pěkné chování si děti odnesly mikulášské balíč-
ky. Všechny děti s radostí zazpívaly písničky hodnému Mikulášo-
vi. Byl to krásný den pro celou školku. Děkujeme za sponzorství 
obchodu paní Hráčkové.

Marcela Veselá

UŽ ZASVITLA ZASE V TMÁCH VŠEDNÍCH DNÍ 
ZÁŘ PRVNÍ SVÍCE ADVENTNÍ…

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE

VÝROBA DRAKŮ V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE

na honičku. 
A že jste neutřeli prach? – Třeba ho sfoukne průvan.
 Ježíšek vám to určitě nebude mít za zlé.
Krásné Vánoce plné lásky a šťastný celý další rok.
 

Zaměstnanci Křesťanské mateřské školy
ve Starém Městě

 Podzim už je v plném proudu a k podzimu patří i výroba draků.
Rodiče a děti z MŠ Rastislavova se spolu sešli, aby vyrobili dráčky. 

Papír, nůžky, provázek, drak je jako obrázek. Aby jim šla práce lépe 
od ruky, děti si připravily pro maminky překvapení: ráno napekly 
s paní učitelkou jablečné štrúdly.

Se svými krásnými draky se pak všichni mohli pochlubit ve ves-
tibulu MŠ.

G. Kovářová

Ples pro radost 2019 - vyhlášení rázu plesu
 
16. 2. 2019 Vás zveme na Námořnický ples aneb od Ad-

mirála přes mořskou pannu po piráty. Zve kolektiv Potravin 
Hráčková.
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Gymnazisté ze Starého Města na další mobilitě v rámci pro-
jektu Erasmus+: Digital teaching in natural scientific subjects 
předvedli, že i  fyzika se dá učit zábavně, moderně, atraktivně 
a s využitím mobilního telefonu. Během své prezentace testovali 
studenti a učitelé z pěti států tepelný štít raketoplánu a zkoušeli 
interaktivní simulace fyzikálních jevů.

Projekt Erasmus+ je na SOŠ a Gymnáziu zaměřen na digitální 
výuku v  přírodovědných předmětech. Proč na  digitální výuku? 
Protože mladí lidé dnes a denně využívají mobilní telefony a ty 
jsou nedílnou součástí jejich všedního dne. Tak se učitelé z pěti 
evropských států rozhodli, že zahrnou mobilní telefony do výuky 
v  přírodovědných předmětech. Mobilní telefon obsahuje mno-
ho senzorů, které se dají využít ve výuce fyziky, chemie, biologie 
nebo geografie. Věděli jste, že si pomocí telefonu můžete změřit 
třeba puls?

Další projektové setkání studentů a učitelů ze Švédska, Por-
tugalska, Itálie, Rumunska a  České republiky se uskutečnilo 
v  jihošvédském městě Lund. Každý tým si připravil pro ostatní 
studenty tříhodinový workshop v anglickém jazyce, který byl za-
měřen na fyziku a využití digitálních technologií při výuce fyziky. 
Studenti z českého týmu, Stanislav Psotka, Šimon Kocáb a Petr 
Fialík, si připravili vysvětlení vybraných fyzikálních jevů pro-
střednictvím aplikace PhET (Interactiv Simulation). Pro studenty 
a jejich učitele vytvořili pracovní listy s vysvětlením fyzikálního 

jevu, popisem úkolů v anglickém jazyce, s QR kódem pro stažení 
aplikace a krátkým opakovacím testem. Dívčí část týmu ve složení 
Kateřina Balejová, Lenka Bolfová, Kristýna Andrýsková a Viktó-
ria Volasová se zaměřila na fyzikální vlastnosti materiálů. Cílem 
jejich workshopu bylo seznámit účastníky s fungováním tepelné-
ho štítu raketoplánu. Po úvodním slovu představily jednotlivým 
týmům svůj úkol: z  materiálů, které vidíte před sebou, sestavte 
tepelný štít raketoplánu tak, aby odolal vysoké teplotě po dobu tří 
minut a ochránil tak vašeho astronauta. Tím astronautem, který 
měl otestovat tepelný štít raketoplánu, byl Mr. Egg (pan Vajíčko). 
A tím byla odstartována výroba tepelného štítu raketoplánu. Ví-
tězství si odnesl tým studentů z Rumunska, kterému se podařilo 
nejlépe ochránit svého astronauta.

I  ostatní týmy si připravily nádherné a  poučné workshopy. 
Aplikaci PhET, která je určena pro mobilní telefony se systémem 
Android, využil i tým z Portugalska. Portugalci při své prezentaci 
využili senzory, které jsou umístěny přímo v mobilním telefonu 
(senzor akcelerace, tíhového zrychlení atd.) Rumunský tým za-
ujal speciálním vozidlem, které bylo poháněno pomocí solného 
roztoku, a  precizní prezentací školy v  prostředí Google Maps. 
Švédský tým představil měřicí senzory rychlosti, které postavi-
li a naprogramovali v prostředí Arduino. Studenti tak sledovali 
změnu rychlosti, počítali průměrnou rychlost. Italský tým před-
stavil část elektronické učebnice fyziky v anglickém jazyce zamě-
řenou na kapaliny. 

Značnou část pobytu trávili staroměstští přímo ve  švédské 
škole, kde předváděli své workshopy pro ostatní. Ale zamířili také 
do vědeckého centra při univerzitě v Lund, kde pro ně bylo při-
praveno 8 různých praktických úloh z  fyziky, a do Malmö, kde 
mohli vyzkoušet různé fyzikální experimenty v praxi (testy s ka-
palinami, hlavolamy, zvukové testy). V hostitelské škole také pro-
bíhala závěrečná Christmas Party, kde měli švédští učitelé a stu-
denti připraven vánoční stůl s pochutinami, které se konzumují 
na Štědrý den. 

Byl to náročný týden plný práce, ale týden smysluplný, který 
posunul studenty i učitele kupředu. A tak to má v Erasmových 
projektech být. A možná se ptáte, zda by se nedalo nahlédnout 
do  pracovních listů a  třeba některé aplikace vyzkoušet přímo 
ve škole či doma. Dalo. V rámci projektu připravujeme e-book, 
ve kterém budou všechny pracovní listy pro předměty biologie, 
geografie, informatika a výpočetní technika, fyzika a chemie ob-
saženy. Kniha bude volně ke stažení a bude v anglickém jazyce.

Autor: Soňa Patočková

STAROMĚSTŠTÍ GYMNAZISTÉ SKLIDILI POTLESK VE ŠVÉDSKU
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Sbor dobrovolných hasičů ve  Starém Městě pořádá dne 
2. 2. 2019 v pořadí již 51. tradiční ples „Zimní pohádka“, který 
se koná ve všech sálech Společensko-kulturního centra od 20.00 
hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Staroměstská 
kapela, hudební skupina Trinom a  CM Bálešáci. Občerstvení 
a bohaté tzv. „Hasičské štěstí“ zajištěno. 

V minulém školním roce tým děvčat z kroužku Břišních tan-
ců získal několik krásných umístění v jarních soutěžích.

V  novém školním roce se vedoucí  Andrea Štěrbová a  Ve-
ronika Spáčilová rozhodly přidat pro pokročilé tanečnice ještě 
další hodinu tréninku týdně, aby měla děvčata dostatek času na-
cvičit další nové choreografie a  ještě více prohloubit své taneč-

Už druhou výstavu během dvou podzimních měsíců připra-
vila Jana Bouzková s malými výtvarníky ze staroměstské pobočky 
ZUŠky. 5.  listopadu otevřel Jezuitský sklep ve Starém Městě své 
dveře návštěvníkům vernisáže výstavy, která dává nahlédnout, 
jak děti ve své fantazii vidí a zpodobňují jedno z nejoblíbenějších 
zvířat na zemi. Diváka potěší psí portréty i zátiší v neuvěřitelných 
barvách – na  500 maleb labradorů, vlčáků, jezevčíků a  mnoha 
dalších plemen mohou návštěvníci zhlédnout až do začátku pro-
since.

Vernisáž zahájila stylově za zvuku lidové písničky „Staroměst-
ští mládenci“ cimbálová muzika ZUŠ Dolinka s  primášem To-

DALŠÍ ÚSPĚCH BŘIŠNÍCH TANEČNIC Z KLUBKA

ZIMNÍ POHÁDKA

VÝSTAVA PSI OZVLÁŠTNILA PROSTORY 
JEZUITSKÉHO SKLEPA

ní schopnosti. Po  pilném trénování 
nejen v kroužku, ale i na soustředění, 
se tanečnice vydaly 18.  11.  na  pod-
zimní kolo soutěže ONE IN GROUP 
a MIA DANCE LEAGUE do Otroko-
vic. Hodiny příprav se opravdu vypla-
tily  - v soutěži jednotlivců v katego-
rii 8  - 10  let získala 1. místo Alžběta 
Vaňková, 2. místo Simona Nedomová 
a  3.  místo Barbora Sprinzlová. Dále 
v kategorii 11 – 14 let získala 1. mís-
to Zuzana Valášková a 2. místo Aneta 
Mirošová.

Dalším velkým úspěchem je zisk 
1.  místa v  soutěži skupin s  choreo-
grafií ICE QUEEN, kde skvěle repre-
zentovaly Zuzana Valášková, Aneta 
Mirošová, Alžběta Vaňková, Simona 
Nedomová, Nikol Navrátilová a  Mo-
nika Hanáčková.

Velký dík za vynikající reprezenta-
ci nejen SVČ KLUBKA, ale i Starého 
Města patří nejen děvčatům, ale také 
vedoucím, které tým na soutěže a vy-
stoupení připravují. Přejeme jim hod-

ně úspěchů v další činnosti. Kdo má zájem vidět  vystoupení na-
šich úspěšných tanečnic, může přijít na Vánoční besídku, které se 
koná 17. 12. od 16.30 hod. na SKC (Sokolovna) ve Starém Městě.

Text a foto: SVČ Klubko

Předprodej vstupenek s  místenkou dne 21.  1.  2019 a  dne 
28. 1. 2019 v hasičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním 
střediskem) od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči 

mášem Snopkem. Jak zní česká hymna v psím podání, jsme se 
dověděli díky performanci Michala Beránka, Anežky Hanákové, 
Míši Karlíkové a Anežky Slavíkové, kteří navštěvují literárně-dra-
matický obor pod vedením učitelky Radmily Mrázové.

Výstavu otevřel ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Jiří Pospíchal 
a  svojí přítomností ji podpořil také starosta Starého Města Jo-
sef Bazala. Dalšími vzácnými hosty vernisáže byli místostarosta 
Martin Zábranský společně s  Ivonou Huňkovou ze společnosti 
Euregnia, pro kterou je to již třetí vernisáž základní umělecké 
školy, kterou tato firma podpořila. 

Marika Blažková 
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Realizační tým projektu MAP II ORP Uherské Hradiště ve spo-
lupráci s Pracovní skupinou pro matematickou gramotnost připra-
vil pro školy, jejichž žáci řeší úlohy Matematické olympiády, pří-
pravné setkání pod vedením RNDr. Jany Buršové, která má velmi 
bohaté zkušenosti z pedagogické praxe na Gymnáziu Uherské Hra-
diště.

První přípravné setkání se uskutečnilo 6. prosince 2018 v pro-
storách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské 
Hradiště a bylo zaměřeno na přípravu žáků 9. ročníku ZŠ se za-
měřením na řešení zadání z dřívějších ročníků Matematické olym-
piády, kategorie Z9, konkrétně řešení návodných úloh k úlohám 

ŽÁCI 9. TŘÍD ZŠ SE PŘIPRAVUJÍ 
NA OLYMPIÁDU Z MATEMATIKY

„domácí části“ Matematické olympiády, úlohy s  řešením rovnic 
a  soustavy rovnic, úlohy s  čísly daných vlastností a  geometrické 
úlohy.

Mezi zapojenými školami byla i ZŠ Staré Město, která byla s or-
ganizací a odbornou přípravou setkání velmi nápomocná. 

Další přípravné setkání se bude konat 22.  ledna 2019 a bude 
navazovat na požadavky žáků, kteří si sami řekli, jaká témata mate-
matiky by chtěli dále probírat.

Podobná setkání budou zajištěna i pro žáky 8. ročníku, jejichž 
příprava bude zahájena na jaře roku 2019. Tato aktivita vychází ze 
strategie Místního akčního plánu ORP Uherské 
Hradiště, která se mimo jiné zaměřuje na podporu 
nadaných dětí. 

Veškeré informace o  aktivitách projektu jsou 
k dispozici na webových stránkách projektu MAP II 

Informace: Pavla Štolfová│webklubko@gmail.com│ Bližší informace budou zaslány přihlášeným.

Maluj na triko!

Úterý 22. 1. 2019│17.30 – 19.30 h│SVČ KLUBKO

Cena:  170 Kč

S sebou:  dobrou náladu, přezůvky, pohodlné oblečení, vlastní texl

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

Vytvoř si originální kousek do svého šatníku. 
Naučíme se dekorovat texl pomocí šablon, 

což je velmi jednoduchá a efektní technika, kterou zvládneš i ty.

Počet míst omezen (max. 10).
Akce se koná při minimálním počtu 5 přihlášených.

Pouze pro předem přihlášené. 
Přihlašování on-line na www.klubkosm.cz/online.html 

Rezervujte si své místo do 15. 1. 2019.

Bav se ...
... hrej si...

... a TVOŘ!!!
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Tradiční předmikulášské setkání 
členů Svazu postižených civilizačními 
chorobami a Svazu zdravotně postiže-
ných ve Starém Městě přivítal 22. listo-
padu sportovní sál Společensko - kul-
turního centra ve Starém Městě.

Více než dvě stovky členů si přišly 
v  předvánočním čase povykládat se 
svými známými a kamarády, se který-
mi se během roku setkávají na výletech 
a rekondičních léčebných pobytech.

I  letos jim k  lepší náladě zpívaly 
koledy děti z Dolinečky pod vedením 
Lucie Friedlové. Po občerstvení a per-
níčku od  Mikuláše byly předány dár-
ky jubilantům, kteří slaví svá výročí 
ve druhé polovině roku.

S plány na následující rok seznámi-
la přítomné členy paní Marie Lapčíko-
vá.

Pro všechny přítomné to bylo pří-
jemné odpoledne.

Text a foto: Aleš Korvas 

PŘEDMIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ SPCCH A ZTP STARÉ MĚSTO

C O U N T RY 
tance pro všechny

16. 1. 2019│18 – 19 h│SOKOLOVNA

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

STARÉ MĚSTO

Jednoduché country tance, které zvládne úplně každý,
 vhodné i pro jednotlivce.

Informace (osobně, telefonicky, e-mailem): Mgr. Monika Havlásková│725 995 176 │ reditel@klubkosm.cz

KLUB SENIORŮ STARÉ MĚSTO PRO SENIORY ZDARMA!!!
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 7. 1. 2019. 

Příští noviny vyjdou 25. 1. 2019.

Dne 19. prosince 2018 uplynul jeden rok 
od úmrtí Mirky Dosedělové. S láskou vzpo-
mínají manžel, synové a ostatní příbuzní.

Dne 17. 1. 2019 uplyne 5 let od úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky paní Heleny 
Jedličkové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s ro-
dinami.

✔ 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 12. ledna
DĚKANÁTNÍ PLES
Hrají Staroměstská kapela, CM Bálešáci, 
Trinom
Začátek 19.30 hod.

Pátek 18. ledna
PLES RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Hrají Hot Strings, DJ Marek Toman
Začátek 19.30 hod.

Sobota 26. ledna
PLES MĚSTA
Hrají Flash band, Sory, CM Bálešáci
Začátek 20.00 hodin

Neděle 27. ledna
KARNEVAL KLUBKO
Začátek 15.30 hod.
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Čtenářům 
Staroměstských novin 

přejeme klidné Vánoce, 
pevné zdraví 
a vše dobré 

v nadcházejícím roce 2019.

Redakční rada 
Staroměstských novin



JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018

Přihlaste se on-line na  do 1. února 2019.www.klubkosm.cz/online.html  
Bližší informace: Jana Navrátilová│  klubik@klubkosm.cz

Po splnění podmínek přihlášení Vám zašleme podrobnější informace.

HRÁČSKÉ DOUPĚ
Týden plný her, zábavy, soutěží a dobrodružství.

25.2. - 1. 3. 2019
Cena:  

1000 Kč dotovaná│ 1300 Kč nedotovaná cena
(Bližší informace o dotované ceně na www.klubkosm.cz/tabory.html)

     
 V ceně táborů: 2x svačina, oběd, pitný režim, 

materiál, pedagogický dozor ...

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Místo je rezervováno 5 dní. 
Závazná přihláška je po  Klubko dodání podepsané přihlášky na SVČ

a zároveň . Storno podmínky na webu.úhradě nevratné zálohy 500 Kč
Při nedodržení podmínek pro přihlášení bude rezervace zrušena!!!



www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

SKC STARÉ MĚSTO (SOKOLOVNA)

PŘIJĎTE SI ZAŘÁDIT, ZATANČIT, ZASOUTĚŽIT, PROSTĚ 
SE POBAVIT VE SVÝCH ORIGINÁLNÍCH MASKÁCH.

NEJNÁPADITĚJŠÍ MASKY BUDOU ODMĚNĚNY
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Neděle 27. 1. 2019│15.30 – 17.30 h

VSTUPNÉ: masky 40 Kč, ostatní 50 Kč

DĚTSKÝ 
KARNEVAL

DĚTSKÝ 
KARNEVAL

V TOMBOLE VYHRÁVÁ KAŽDÝ!!!



LEDEN 2019
16. 1.

18.00 – 19.00 h
SKC Staré Město 

(Sokolovna)

Klub seniorů COUNTRY TANCE pro všechny
Jednoduché country tance, které zvládne úplně každý, 
vhodné i pro jednotlivce.

PRO SENIORY ZDARMA

22. 1.
17.30 – 19.30 h

SVČ Klubko

MALUJ NA TRIKO!  
Vytvoř si originální kousek do svého šatníku. Naučíme se dekorovat texl 
pomocí šablon, což je velmi jednoduchá technika, kterou zvládneš i ty.
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, vlastní texl
Cena: 170 Kč
Pouze pro přihlášené. Přihlašování on-line na www.klubkosm.cz/online.html 
Rezervuj si své místo do 15. 1. 2019. 
Počet míst omezen. Akce se koná při minimálním počtu 5 přihlášených.

27. 1.
15.30 – 17.30 h

SKC Staré Město 
(Sokolovna)

DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejnápaditější masky. V 
tombole vyhrává každý!!! Občerstvení připraveno

Vstupné: masky 40 Kč, ostatní 50 Kč

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

Přihlašujte se on-line na www.klubkosm.cz/online.html nebo osobně na SVČ Klubko.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „S knížkou kolem světa“ movovaná 100. výročím narození známého 
cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda, ve spolupráci s Městskou knihovnou Staré Město. 

Více informací na samostatných plakátech. Uzávěrka 8. 2. 2019.

Na  chystáme zábavný program pro dě.  pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Bližší informace na samostatných plakátech.

Kroužky SVČ Klubka v novém roce opět začínají 7. 1. 2019



Pondělí

7. 1.
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

Pondělí

14. 1.
8.30 – 10.30 h

MAMKAvárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: 20 Kč

Pondělí

21. 1.
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

Pondělí

28. 1.
8.30 – 10.30 h

MAMKAvárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky. 
S sebou: přezůvky        Vstupné: 20 Kč

LEDEN 2019

www.facebook.com/rc.ctyrlistek

Více informací (osobně, telefonicky, e-mailem): 
Martina Všetulová │603 267 285 │rcctyrlistek@klubkosm.cz│www.klubkosm.cz

Kroužky Rodinného centra Čtyřlístek 
začínají ve čtvrtek 3. 1. 2019.



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

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

Svá díla odevzdejte nebo zašlete na jednu z adres:

SVČ Klubko Staré Město a Městská knihovna Staré Město

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

S knížkou kolem světa

... oslavme 100. narozeniny známého 
českého cestovatele a spisovatele  ...Miroslava Zikmunda

... nechte se inspirovat jeho cestami po téměř celém světě, 
které uskutečnil společně s Jiřím Hanzelkou ...

Vernisáž a vyhlášení v prostorách Městské knihovnyvítězných prací proběhne  
6. 3. 2019 od 16.30 h, kam jste srdečně zváni. 

Věcné ceny budou vítězům předány na vernisáži. . Výstava potrvá do 5. 4. 2019

uzávěrka soutěže
 8. 2. 2019

Výtvarná soutěž je rozdělena 
do šes kategorií:
I.    kategorie: MŠ
II.   kategorie: 1. – 2. třída ZŠ
III.  kategorie: 3. – 5. třída ZŠ
IV.  kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
V.   kategorie: skupinová práce
VI. kategorie: ostatní

Minimální rozměr díla je formát A4, maximální A3. U prostorových děl maximálně 
50x50 cm (základna). Nezbytné informace k označení díla související s ochranou 

osobních údajů najdete na www.klubkosm.cz/souteze.html



SETKÁNÍ 60TNÍKŮ NA RADNICI

SETKÁNÍ 75TNÍKŮ NA RADNICI

SETKÁNÍ 80TNÍKŮ NA RADNICI



VÍTÁNÍ OBČÁNKU V LISTOPADU 2018

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v listopadu 2018. Skupina ve 13:00 hodin, zprava, od okna:
Natálie Pavlištíková, Tomáš Svoboda, Jáchym Solař, Josefína Hrudňáková, Tomáš Chromý, Marek Zimčík, 
František Vendel.

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v listopadu 2018. Skupina ve 13:30 hodin, zprava, od okna:
Leticie Verflová, Eliška Olivová, Hynek Bělaška, Ema Verbíková.


