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Letošní, již dvaadvacátý ročník plesu Města Staré Město, se le-
tos konal v sobotu 26. ledna 2019 opět v prostorách Společensko 
– kulturního centra ve Starém Městě (SKC). Bezmála 400 diváků 
se začalo po půl osmé scházet v obou sálech SKC. Úderem dvacá-
té hodiny vlétl na taneční parket domácí Taneční klub Tweet pod 
vedením zkušeného tanečníka Tomáše Horvátha. Vystoupení 
s názvem Modrá ústřice se u diváků setkalo s velkým úspěchem, 
který byl odměněn náležitým potleskem.

Následujícího zahájení městského plesu se ujali starosta Josef 
Bazala a oba místostarostové Martin Zábranský a Kamil Psotka. 
Všichni tři si po přípitku a zahájení plesu střihli valčíkové sólo 
se svými manželkami. Jen choť Kamila Psotky, která měla služ-
bu v zaměstnání, nahradila při úvodním tanci na parketu Lucie 
Nováková. Tím byl ples města oficiálně zahájen a na taneční par-
ket se postupně připojovali další návštěvníci. K tanci hrála všem 
v divadelním sále skupina Flash Band, která se osvědčila již v mi-
nulém roce.

Ve sportovním sále byli připraveni s pořádnou porcí big beatu 
staroměstští SORY a atmosféru při ochutnávce vín velehradských 
Vinných sklepů Stojanov ze společnosti Agro Zlechov dotvářeli 
ostřílení harcovníci, domácí Cimbálová muzika Bálešáci.

Kulturní komise připravila na ples města i bohatý kulturní 
program. K vidění byla vystoupení Souboru písní a tanců Doli-
na, nově vzniklé taneční skupiny INARIS, která je složená z ná-
vštěvnic večerních kurzů baletu ve Starém Městě pod vedením 

Veroniky Kaštánkové, nebo již zmiňované-
ho Tanečního klubu Tweet.

Součástí vstupenky byl i bohatý raut. 
„Loňský ročník městského plesu nasadil 
vysokou laťku. Návštěvníci byli spoko-
jení a mám radost, že tomu bylo stejně 
i letos. Nezaznamenali jsme žádné nega-
tivní reakce ze strany návštěvníků a vzhle-
dem k tomu, že se jedná především o ples 
pro občany Starého Města, máme z toho 
upřímnou radost,“ uvedl starosta Josef Ba-
zala.

Radost měla určitě i většina návštěv-
níků, kteří si koupili lístek do tomboly. Ta 
byla již tradičně bohatá a mezi cenami ne-
chyběl ani zájezd v hodnotě deset tisíc ko-
run, stokilový vepř, kávovar nebo kolo.

Text a foto: Aleš Korvas

22. ROČNÍK REPREZENTAČNÍHO PLESU 
MĚSTA STARÉ MĚSTO
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V letošním roce realizuje zřizovatel staroměstských základ-
ních škol, Městský úřad ve Starém Městě, rozsáhlou rekonstrukci 
budov obou stupňů základních škol. Na prvním stupni se v pod-
kroví budovy realizuje výstavba nových učeben a stavba výtahu.

V útrobách půdy vzniknou  čtyři nové učebny odborných 
předmětů, konkrétně IT, jazyková učebna, přírodověda a učeb-
na pro pracovní výchovu. Chybět nebude ani zázemí pro učitele 
a nové toalety. Náročným hygienickým normám musí vyhovovat 
třídy nejen rozměry, ale také intenzitou světla. O to se postará 
86 střešních oken, která jsou na střechu instalována. „V půdní 
vestavbě vzniknou nové odborné učebny s nejmodernějším vy-
bavením. Pro děti i kantory tak vzniknou skvělé podmínky pro 
výuku,“ uvedl starosta Josef Bazala. V prostorách půdy budou 
pracovníci stavební společnosti realizovat také nové příčky, pod-
lahy, schodiště, ale i venkovní výtah.

Na druhém stupni, v budově č. p. 1720, se zase realizuje pro-
jekt Modernizace učeben celého pavilonu B. Ten bude po rekon-
strukci kompletně zrekonstruován, a to včetně výtahu, učebních 
pomůcek a IT techniky. Záchody jsou již v některých částech ho-
tovy, realizována již je také výtahová šachta. V budově na Komen-
ského ulici také pokračuje realizace stavby dvou učeben pro Stře-

disko volného času Klubko místo bývalé kotelny, která již dlouhá 
léta nebyla využívána. Ta by měla být dokončena a zkolaudována 
do konce dubna 2019, celá rekonstrukce druhého stupně by se 
měla stihnout dokončit do začátku dalšího školního roku.

Celkové náklady na rekonstrukce základních škol jsou odha-
dovány na bezmála 80 milionů korun, z nichž více než devadesát 
procent by měla pokrýt získaná dotace.

Text a foto: Aleš Korvas

REKONSTRUKCE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
JSOU V PLNÉM PROUDU

Stejně jako každý rok i letos předsta-
vujeme první narozené občánky Starého 
Města. V jeden den, a to 2. ledna 2019 se 
narodili Josef Antonín Šebek a Alžběta 
Matúšová.

Představitelé města, konkrétně starosta 
Josef Bazala a místostarosta Martin Zá-
branský, jim přijeli 5. února 2019 společ-
ně s matrikářkou městského úřadu Janou 
Budařovou popřát do života vše nejlepší 
a předat kytičky, finanční dar a hračku pro 
dítě. „Letos je to zcela poprvé, kdy staros-
ta Josef drží v náručí prvního narozeného 
Josefa v novém roce. V tomto případě se 
navíc jedná o rodinného příslušníka naší 
rodiny. Přeji oběma občánkům i jejich 
rodičům vše dobré a do budoucna hlavně 
hodně zdravíčka,“ vzkazuje starosta Josef 
Bazala.

Josef Antonín Šebek se narodil rodičům 
Michaele Pučíkové a Adamovi Šebkovi 
a při narození měřil 51 cm a vážil 3,60 kg.

Alžběta Matúšová, která se narodila 

PRVNÍ NAROZENÍ OBČÁNCI STARÉHO MĚSTA JSOU HNED DVA
Karle Daníškové a Miroslavu Matúšovi, 
měřila 50 cm a vážila 3,84 kg.

V uplynulém roce se podle záznamů 
v matrice narodilo ve Starém Městě cel-
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Dlouhých 35 let se věnovala knihovnické práci dlouhole-
tá vedoucí knihovny ve Starém Městě, paní Milada Rokyto-
vá. Letošní rok je pro ni výjimečný. Po odpracovaných letech 
odchází do zaslouženého důchodu. Pro děti vymýšlela různé 
programy, akce a zábavné večery. Tisíce dětí budou vzpomí-
nat na jí organizované Noci s Andersenem, spaní v knihovně 
a další programy, které se svým týmem staroměstské knihovny 
připravovala.

Rozloučit se s ní a popřát vše nejlepší do další životní fáze 
jí přímo do knihovny přišli popřát starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Martin Zábranský, tajemník úřadu Robert Staufčík 
a vedoucí Odboru správy majetku Markéta Hrušková.

Současně popřáli hodně zdaru a nápadů nové vedoucí 
knihovny ve Starém Městě, Ivě Bříšťalové.

Text a foto: Aleš Korvas 

VEDOUCÍ KNIHOVNY MILADA ROKYTOVÁ ODCHÁZÍ DO PENZE

Počet narozených dětí: Muži Ženy Celkem
Rok 2017   30  36  66
Rok 2018 33 33 62

Zemřelí:
Rok 2017                                      
Rok 2018                                           

Nejčastější jména narozených staroměšťanů v roce 2018:
Muži Ženy
Martin 3x Ema 3x
Tomáš 3x Adéla 2x
František 2x Kristýna 2x
Jonáš                2x Ela 2x
Marek 2x
Viktor 2x

Netradiční jména:
Muži Ženy
Bartoloměj Jasmína
Damián Leticie
Sebastian  Vivien

celkem 79 osob
celkem 69 osob

kem 62 dětí, což je o čtyři méně než v pře-
dešlém roce, více bylo naopak osob, kte-
ré zemřely. Těch bylo vloni 79 oproti 69 
v roce 2017.

Prvním narozeným občánkem v roce 
2018 byla Léa Hébert, která se narodila 
2. 1. 2018 a posledním narozeným Staro-
měšťanem se stal 27. 12. 2018 David Bě-
laška.

Text: Aleš Korvas
Foto: Květoslav Fryšták
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Velkoformátové obrazy zimní krajiny, živé jehličnany, výz-
doba z chvojí a kilometry provázků, které drží kousky vaty, při-
pomínající padající sníh. To je již tradičně neklamné poznávací 
znamení jednoho z nejkrásnějších staroměstských plesů, Zimní 
pohádky. Bál pořádaný Sborem dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě oslavil letos již jedenapadesátý ročník.

V hlavním divadelním sále měly desítky návštěvníků možnost 
zatančit si na klasickou dechovku. Tou v případě Starého Města 
nemohl být nikdo jiný než Staroměstská kapela. O tom, že jim 
nástroje skvěle ladily, vypovídal tanečníky zaplněný sál.

Ve vedlejším sále hrála skupina Trinom rychlejší, big beatověj-
ší styl. I ten si podle návštěvnosti a zaplněnosti sálu všemi věko-
vými skupinami našel své fanoušky. V neposlední řadě nemohli 
chybět ani matadoři staroměstské folklórní hudební scény. Do-
mácí Cimbálová muzika Bálešáci našla své zázemí v horním sále, 
kde se konala také degustace vína, kterou zajišťovaly velehradské 
vinné sklepy Stojanov.

Specifikací Zimní pohádky bývá tradičně bohatá tombola. 
V té se letos sešlo 440 cen. Hlavní cena, živý metrákový vepř, pře-
kvapila nejednoho návštěvníka. Mezi cenami ale nechyběly ani 
tablety nebo gril. 

Chybět nemohl ani bohatý bufet a široká nabídka skvělých vín.
Text a foto: Aleš Korvas

ZIMNÍ POHÁDKA PŘILÁKALA STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nejen na Staroměstském plese se předvedly tanečnice sku-
piny INARIS. V sobotu 9. 2. 2019 také účinkovaly na XXIII. 
Zdravotnickém plese v Uherském Hradišti s choreografiemi 
Love story a Icarus.

Velmi silným zážitkem byla i přátelská atmosféra tanečnic 
se členy účinkujícího orchestru Moondance Orchestra 

Martina Kumžáka. Slovem „fantastický“ popsala uhersko-
hradišťská nemocnice tento ples díky Moondance Orchestra, 
tanečnicím INARIS a všem hostům.

I když se plesová sezóna chýlí ke konci, taneční skupina 
začíná pracovat na nové choreografii, na kterou se můžete 
těšit v jarních měsících letošního roku. 

Text a foto: TS Inaris

TS INARIS VYSTOUPILA NA ZDRAVOTNICKEM PLESE
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
ROBERT STAUFČÍK OSLAVIL KULATINY

Významné kulaté ži-
votní jubileum oslavil 
v únoru tajemník Měst-
ského úřadu ve Sta-
rém Městě, Ing. Robert 
Staufčík. 

Oslavenci přejeme vše 
nejlepší a hlavně i nadá-
le pevné zdraví!

Text a foto:  Aleš Korvas

Letošní ples SRPŠ největší základní školy na uherskohradi-
šťském okrese, který se konal v pátek 18. ledna 2019, byl výjimeč-
ný hned v několika ohledech. Rekordní byl počtem tanečních 
párů, které se představily, ale i množstvím výher, které si bylo 
možné odnést z tomboly. Letos se organizátorům podařilo zajistit 
více než 580 cen, mezi kterými nechyběla ani televize, aku vrtač-
ka nebo kuchyňský robot.

Letos se před zraky rodičů, prarodičů a známých představilo 
90 dětí, což je zatím absolutní rekord. Více tanečníků ze základní 
školy ještě na plese ve Společensko – kulturním centru ve Starém 
Městě nikdy netančilo.

Během polonéz, které nacvičovaly čtyři skupiny tanečníků 
od začátku září, měli vystupující co dělat, aby se jim podařilo ve-
jít  na taneční parket. Ten byl ze všech stran lemován přihlížející-
mi rodinnými příslušníky a známými. Své vystoupení předvedla 
nejdříve každá skupina a nakonec se ukázaly všechny skupiny 
ve společné choreografii. Přípravu choreografie si vzala pod svá 
ochranná křídla čtveřice učitelů složená z ředitele ZŠ Jana Zá-
branského a kantorek  Jarmily Králové, Renaty Mikulíkové a Ve-
roniky Kašné.

Po polonézách dostaly příležitost vyzvat k tanci své tatínky vy-
stupující tanečnice a vzápětí si i tanečníci mohli zatančit se svými 
maminkami.

Vzhledem k množství tanečníků a návštěvníků musely být oba 

dva sály bývalé sokolovny určeny pro stoly k sezení a diskotéka, 
na které s mládeží řádil DJ Marek Toman, byla umístěna v hor-
ním patře.

Velké poděkování patří firmám a rodičům za sponzorské dary 
do tomboly a organizátorům, kteří museli po skončení plesu vše 
vrátit do původního stavu, aby bylo Společensko-kulturní cent-
rum připraveno na následující den pro další akci. Někteří z nich 
proto odcházeli z plesu až kolem půl páté ráno.

Za jejich obětavost a pomoc při organizaci jim patří veliký dík.
Text a foto: Aleš Korvas

REKORDNÍ PLES SRPŠ VE STARÉM MĚSTĚ
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SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně scházejí společenství různého zamě-
ření, ve kterých se setkávají děti, mládež i dospělí. V tomto čísle Vás 
seznámíme se společenstvím ministrantů.

MINISTRANTI

Společenství ministrantů funguje v našem městě už hod-
ně dlouho. Scházíme se každé úterý o půl šesté na orlovně, kde 
máme ministrantské schůzky. Na schůzkách probíráme uply-
nulý týden a učíme se vždycky něco nového a zároveň si ještě 
ujasňujeme záležitosti týkající se liturgie u nás ve farnosti, aby-
chom ministrovali stejně, případně si napíšeme nějaký test. Po-
tom si spolu zahrajeme hry nebo děláme jiné zábavné aktivity. 
Kluci mají rozdělené přes týden služby na mše tak, aby na každé mši 
byli minimálně dva ministranti. Každý má určený den, ve který chodí 
ministrovat.

Po Velikonocích nás tento rok čeká obřad přijetí mezi ministranty, 
kterým pár našich většinou malých ministrantů oficiálně přijmeme 
mezi ministranty.

Každou sobotu večer se scházíme na orlovně v tělocvičně, kde spo-
lu sportujeme. Hrajeme například florbal, vybíjenou nebo stolní tenis. 
Snažíme se spolu podnikat i zábavné akce v podobě výletů. Jednou 
za rok jezdíváme někam na víkend. Dále máme během roku v rámci 
sportovní schůzky i přespání na orlovně, kde si zasportujeme, něco 
nového se naučíme a přespíme tam na neděli a jdeme spolu do kostela. 
Na svatého Václava spolu také jezdíme na Václavský florbalový turnaj. 
Velmi nám vychází vstříc společenství Orla, které se hodně zapojuje 
ve farnosti s výchovou dětí a připravuje pro ně mnohé aktivity. Pro-
půjčují nám své prostory, aniž by za to něco požadovali. Někdy nás 
požádají, abychom jim pomohli nachystat nějakou jejich akci  a my se 
jim snažíme vyjít vstříc.

Jan Vanda
Foto: František Ingr. Člověk a víra

MOBILNÍ HOSPIC

Již více než dva roky poskytuje mobilní hospic PAHOP péči o těž-
ce nemocné a umírající, následně i služby pro příbuzné a pozůstalé.

Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat kli-
entovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině 
umírání nemocného, ale i po jeho smrti. Zdravotní ústav paliativní 
a hospicové péče (PAHOP) je určen klientům v pokročilém stavu ne-
vyléčitelného onemocnění, u kterých byla kauzální léčba ukončena 
a nahrazena léčbou symptomatickou a již není možné zajistit jiným 
způsobem odpovídající péči. Nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, 
vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení klientů. 

Jedná se o specializovanou zdravotnickou službu pro oblasti 
Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Zlínska. Sídlo PAHOPu je 

přímo v Uherském Hradišti. Péče je poskytována bezplatně, aby byla 
přístupná všem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Pojišťovny hradí 
jen část finančních prostředků potřebných pro zajištění této péče. PA-
HOP tedy k dofinancování své práce nutně potřebuje další prostředky, 
a proto oslovuje různé dobrodince a dárce. Proto prosíme, podpořte 
dle možností, finančně anebo i modlitbou, zdravotní ústav paliativní 
a hospicové péče PAHOP. 

Více na http://www.centrum-pahop.cz/.

QUADRAGESIMA 
– ČTYŘICETIDENNÍ POSTNÍ DOBA

Quadragesima (z lat. quadragesimus), tj. čtyřicetidenní postní 
doba, trvá od Popeleční středy do Zeleného čtvrtku (6. 3. - 18. 4. 2019).

Zlomek bolesti
Příčné břevno kříže
je zlomkovou čárou
dějinně dělící lidstvo.
Všichni pod ní přítomní
se zlomky svých bolestí
budou převedeni
na společného jmenovatele 
Krista.
Věřte ve správnost
Božího řešení.
Bůh je nevypočitatelně
dobrý.
(MUDr. Alois Volkman)

Popeleční středa připadá letos na 6. 3. 2019. Mše sv. v kostele Sva-
tého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 hodin (vždy s obřadem 
popelce – znamením kajícnosti).

Noční modlitební procesí na ochranu tradiční rodiny a nenaroze-
ného života bude zahájeno v pátek 8. 3. 2019 ve 22.15 hod. v kostele 
Svatého Ducha. Po poutní cestě budou účastníci směřovat na Vele-
hrad, kde bude v bazilice následovat ve 2:00 hod. mše svatá.  Hlavním 
celebrantem zde bude biskup mons. Pavel Posád. (Nad celou akcí pře-
vzal záštitu kardinál Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner.) 

Postní doba je nejen dobou vnitřní přípravy na Velikonoce, ale 
také obdobím, ve kterém vrcholí příprava katechumenů – dospělých, 
kteří se připravují na přijetí křtu o Velikonocích. V naší farnosti jsou to 
Adéla Papayová, Valentýna Cíchová a Vít Magdálek a právě oni budou 
společně s dalšími katechumeny celé arcidiecéze zařazeni mezi čekate-
le křtu, a to v sobotu 9. 3. 2019 v olomoucké katedrále. 

Během postní doby se o nedělích budeme scházet v 15:00 hod. 
k tzv. kající pobožnosti.  Je to příležitost zamyslet se více nad svým ži-
votem, abychom s užitkem prožili svátost smíření.

Ve všední dny před večerní mší sv. v pondělí, středu a pátek v 18:00 
hod. bude probíhat Pobožnost křížové cesty, kterou povedou jako  
každoročně skupinky z jednotlivých společenství ve farnosti.  Pro děti 
je připravena postní soutěž.

Jste zváni na přednášku pro mládež i dospělé Nevyžádané rady 
mládeži, která se uskuteční v neděli 17. 3. 2019 v 15.30 hod. v kostele 
Svatého Ducha. Přednášející P. Marek Orko Vácha, římskokatolický 
kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel, zde zároveň předsta-
ví svou knihu.

http://www.centrum-pahop.cz/
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=226
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=226
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=522
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O tom, že studentům ani pedago-
gům Střední odborné školy a Gym-
názia ve Staré Městě neschází nad-
šení, zápal a entusiasmus, se můžete 
přesvědčit na letošním plese, který 
se uskuteční v pátek 15. března 2019 
v 19.30 hodin ve Společensko - kultur-
ním centru ve Starém Městě.

Večer, který bude zahájen slav-
nostní polonézou, zpestří následně 
v hlavním sále kapela Motýl Band CZ, 
u cimbálu se o skvělou zábavu postará 
CM Bálešáci, milovníky diskotéky jistě 
potěší Andrew Melk.

Kromě kulturního programu se 
mohou všichni návštěvníci plesu tě-
šit na oblíbený fotokoutek či bohatou 
tombolu. Občerstvení zajistí tým paní 
Marie Hráčkové. Vstupenky na ples 
je možné zakoupit či rezervovat 
u Mgr. Martiny Suchánkové.

Dovolujeme si touto cestou pozvat 
všechny pedagogy, současné i bývalé 
studenty a absolventy naší školy, velmi srdečně zveme rovněž 
všechny rodiče, přátele a příznivce. Věříme, že Ples SOŠ a Gym-
názia ve Starém Městě uvítáte jako příležitost k příjemné zábavě 
a zvláště pak k přátelskému a neformálnímu setkání s lidmi, s ni-

miž jste prožili plno krásných a nezapomenutelných chvil při své 
cestě za vzděláním.

Těšíme se na Vás!
Organizátoři a pořadatelé plesu

ROZTANČENÉ MLÁDÍ

  AGRO Zlechov
  Algeco
  Alma baterie
 Altech
 ARAVER
 Autodoprava Dubovský
 Autodoprava Vybíral
 BOBÍK
  CM Bálešáci
 COLORLAK a.s.
 Cukrárna kavárna Anděl
 Čalounictví MGvaleur
  Dobrý den s kurýrem 
 Drogerie Milan Hrabinec
 Elena Tomková
 FC CLUB Staré Město
 GG Archico
 Hamé Babice
 Hardman
 Hospůdka Na Lapači
 Hutní projekt
 Ing. Kunčíl
 Ing. Petr Seménka
  Ing. Václav Talák 
 INTERIER GROUP, s.r.o. Staré Město  
  Its my life  
  Jan Vlček  
 JASS UNI  
 Jídelna Za Radnicí

  Jiskra Staré Město
  Klempířství Grebeň  
 Kamenosochařství Petržel Staněk
 Keramika Blaha 
  Klub přátel vína
 Květiny Hučíkovi
 Květiny Klofáčová  
 Lékárna Bosco
 Lucie Sojáková
 Lukrom
 MADIS
 Mikulík projekty Uh. Hradiště
 MOKATE
  Mountfield
 MSO servis s.r.o. Kyjov
 Nic Solutions
 Obec Kostelany nad Moravou 
 Obec Nedakonice
 P. Miroslav Suchomel
 PaPP
 Pneuservis Verbík
 Pohřební služba Staré Město
 Potraviny Hráčková
 Potraviny Marie Kouřimová
 PRASPO
 Prodejna TKM Systems  
 PROMONT
  1. FC Slovácko
  RayService

 RC nářadí
 Restaurace Na Špici
 Rybáři Staré Město 
  Rybářství Dovrtěl
  SDH Staré Město
 Security 
 Senza sport
  SKC
 Služby s.r.o. Staré Město
 SORY
 Spolek přátel slivovice
   STAFORM
 Stanislav Číhal
 STAPAK
 Stavebniny Kodrla 
  Strytet
  Studio regevita
 Školní hospodářství
 TOPOS nábytek
  TRADIX
  TVS
 TWEET
 VTP Pelka
  Zahrádkářské služby Staré Město 
 Zdravá výživa Sedmikráska
 Zemědělská laboratoř Staré Město
 ZEVOS a.s. Uherské Hradiště
 

Hlavní sponzoři plesu:

C.S.O. spol. s r.o. Staré Město
ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s.
GG Archico a.s.
KODRLA s.r.o.
Odpady-Třídění-Recyklace a.s. 
R.K.Servis spol. s r.o.
STAMOS Uh. Hradiště, spol. s r.o.
STAVAKTIV, s.r.o. 
Stav-Armo, spol. s r.o.
SVS-CORRECT, spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby Javorník-CS 
s.r.o.
město Staré Město

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM STAROMĚSTSKÉHO PLESU 
V sobotu dne 26. 1. 2019 se uskutečnil v pořadí XXII. Staroměstský ples. Organizátoři plesu děkují všem sponzorům za podporu této významné společenské události. 
Jmenovitě:
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Strašidlům, policistům, vílám a mnoha dalším postavám 
patřilo v neděli 27. ledna 2019 Společensko-kulturní centrum 
ve Starém Městě. Tradičně se zde totiž hned následující den 
po městském plese koná karneval, který organizuje Středisko vol-

ného času Klubko. Letošní rok nemohl být 
výjimkou, a tak se začal divadelní sál krát-
ce po půl čtvrté plnit dětmi převlečenými 
za nejrůznější postavičky.

Některé převleky připravili dětem sami 
rodinní příslušníci, jiní zvolili kupovanou 
verzi.  Všechny děti si ale celé odpoledne 
plné tančení a her očividně užily.

Po malém roztančení měly děti mož-
nost prověřit svoji šikovnost ve sportov-
ním sále, kde pro ně byly připraveny dráhy 
s plněním rozličných úkolů.  Nechyběla ani 
přehlídka jednotlivých masek, společné 
tančení a vyhlášení nejkrásnějších a nejná-
paditějších převleků, za které získaly děti 
výhry. Smutnit ale nemuseli ani ti, kteří 
na nejvyšší ceny nedosáhli. Pro každou 
vstupenku měly organizátorky připravenou 
cenu útěchy. 

„Letos přišlo asi méně dětí než vloni, což 
bylo pravděpodobně způsobeno tím, že je 

spousta dětí nemocných a navíc byl ve stejném termínu i karne-
val v Uherském Hradišti,“ uvedla ředitelka SVČ Klubko Monika 
Havlásková.

Text a foto: Aleš Korvas

SKC PATŘILO KARNEVALU
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Koncem ledna postihla celou republiku nevídaná na-
dílka sněhu. Výjimkou nebylo ani Staré Město, kdy během 
jediné noci nasněžilo přibližně dvacet centimetrů nového 
sněhu.  Pracovníci technických služeb nasadili hned v noci 
veškerou dostupnou techniku a začali s odklízením alespoň 
hlavních chodníků a komunikací tak, aby byl pohyb po nich 
bezpečný a s odklízením sněhu pokračovali až do pozdních 
večerních hodin.

Nepříjemnosti se zasněženými komunikacemi byly ale 
vykoupeny nádherným pohledem na Staré Město pod sně-
hovou peřinou.

Text a foto: Aleš Korvas

SNĚHOVÁ NADÍLKA VE STARÉM MĚSTĚ
 NEZPŮSOBILA VĚTŠÍ KOMPLIKACE
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MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT
Zveme všechny rodiče a děti, které se připravují na nástup do mateřské školy,

aby si přišli pohrát a prohlédnout prostředí naší Křesťanské mateřské školy ve Starém městě.
Dny otevřených dveří budou probíhat každé pondělí v měsíci březnu od 15.00 do 16.00.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci KMŠ, Za Radnicí 1823, Staré Město

V minulém roce jsme se v Event centru rozhodli, že se stane-
me součástí projektu rádia Rock Max s názvem „Rockové vlasy 

pro dětský a ženský úsměv”. Účelem tohoto projektu bylo získat 
ostříhané vlasy v určité délce, které měly být dále předány v re-
dakci rádia Rock Max a zaslány do salonu Dlouhovláska. Tam 
jsou vlasy použity na výrobu paruk pro děti a ženy po nemoci. 
Dále salon spolupracuje s nadačním fondem Šance onkoláčkům, 
který pomáhá dětem s vrozenými vadami, dětem s velmi vážným 
onemocněním a dětem po onkologické léčbě. 

A tak byly osloveny kadeřnické salóny ve Starém Městě, které 
nám přislíbily svoji účast v tomto projektu. Díky ochotě a a spo-
lupráci kadeřnic a místních občanů se nám podařilo vysbírat dost 
vlasů a ty jsme dne 24. ledna osobně předali v redakci rádia. Tím-
to bych chtěla poděkovat všem Vám, kteří jste se rozhodli pomoci 
a projektu se zúčastnili. Velké díky patří kadeřnictví Eva Janová-
čová, kadeřnictví Taťána Úředníčková a kadeřnictví Jana Hulcká 
za spoluúčast v projektu. 

Text a foto: Event centrum

 EVENT CENTRUM POMÁHALO SPOLEČNĚ S VÁMI
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Od  ledna je otevřena nová pobočka miniškolky Rolnička, 
dětská skupina ve Starém Městě, kde se staráme o nejmenší děti 
od 1,5 roku. U  této příležitosti, jsme oslovili několik maminek, 
aby se s námi podělily o své zkušenosti s rodičovstvím, výchovou 
dětí nebo třeba s organizací svého času.

Oblíbená moderátorka Bára Dojčár Majíčková se v současné 
době věnuje téměř naplno mateřským povinnostem. Má totiž dvě 
malé děti, které se narodily brzy po sobě. Elince jsou dva a půl 
roku, mladšímu Péťovi je rok. Obě děti jsou živé a společenské. 

A  protože Ela už téměř rok chodí do  miniškolky Rolnička, 
využili jsme příležitosti a Báru vyzpovídali:

Báro, máš dvě maličké děti, takže se musíš pořádně 
ohánět, prozraď nám, v  jakém věku začala malá navštěvovat 
miniškolku Rolnička?

Nastupovala v  18  měsících a  stále chodí na  dvě dopoledne 
v  týdnu. Čekala jsem Peťu, musela jsem být v  klidu a  zároveň 
hlídací babičky na plný úvazek nebyly( pozn. jedna stále pracuje 
a  druhá žije na  Slovensku), proto jsem hledala řešení, jak péči 
o  obě děti skloubit. S  Akropolis mám dlouhodobou zkušenost, 
dostala jsem skvělá doporučení, a tak jsem se rozhodla 
Elu umístit do miniškolky.

Bylo pro malou náročné si zvyknout?
Ani ne, vlastně si zvykla celkem rychle hlavně 

díky tomu, že je komunikativní a byla už schopná se 
trochu domluvit, a také díky tomu, že jsem s ní před 
tím pravidelně chodila na kroužky, byla zvyklá na děti 
a kolektiv jí očividně svědčil.

A jak její pobyt ve školce hodnotíš?
Malá je pozorovatel, hodně se dívá na  ostatní 

a rychle se učí, díky tomu byla ve dvou letech bez plen. 
Viděla, jak si ostatní děti v miniškolce říkají a začala to 
dělat taky. Na doporučení vychovatelek jsme to zkusily 
a za dva dny jsme s plenkami skoncovaly na dobro.

Vyhovoval jí nastavený režim a pestré aktivity, líbí 
se jí jak tvoření, tak pohyb.

Obnáší tento režim pro tebe něco 
navíc?

Náročnější logistiku. Zabalit dvě děti, 
zvlášť teď v zimě, není jen tak. Ale ty dvě 
dopoledne jsou ideální, většinou je využiji 
k  obíhání obchodů, úřadů, doktorů, 
případně si udělám nějakou práci nebo jdu 
s malým na kroužek.

Co na  pobytu maličkých dětí 
v miniškolce oceňuješ?

To, že jsou pod odborným dohledem, 
učí se spoustu básniček a písniček. Tancují. 
Taky se mi líbí komunikace s rodiči, hlavně 
to, že dostáváme dopředu plán na celý týden, 
takže víme, co se bude dít. O to legračnější 
je pak překotné sdělování dojmů a zážitků 
(úsměv). A  když jí vyzvedávám, hned se 
dozvím, co všechno během dopoledne 
dělala, kolik toho snědla, jak se zapojovala 

do společných aktivit a jestli byl nějaký problém.

Jaký je tvůj názor na hlídání dětí od roku a půl, chtěla bys 
něco vzkázat ostatním rodičům?

Když to porovnám například se situací v zahraničí, tak máme 
stále výborné podmínky pro výchovu dětí a  hlavně možnost 
volby. Pořád se samozřejmě budeme setkávat s názorem, že dítě 
potřebuje matku na plný úvazek, ale z vlastní zkušenosti mohu 
říct, že dítě v  odborné a  citlivé péči miniškolky nijak nestrádá 
naopak je samostatnější a rychleji se učí. Ovšem každé dítě je jiné 
a každá matka ví, co je pro něj nejlepší, to je potřeba uvážit. Můžu 
ale s klidem říct, že komu jsem miniškolku doporučila, ten byl 
po osobní zkušenosti spokojený.

Přijďte se do naší nové školky ve Starém Městě v Michalské 
ulici podívat, ukázková hodina je zdarma, a  sami se tak 
přesvědčíte, že o vaše děti bude skvěle postaráno.

Měsíční školkovné za  celodenní hlídání je jen 3  000 Kč  
+ stravné.

Text a foto: Marie Novotná

MINIŠKOLKA
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U S N E S E N Í
z 5. schůze Rady města Staré Město, konané dne 16.01.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.2 ukončení pronájmu pozemku p. č. 2378/1 
travní porost o výměře 1.025 m2 a pozemku 
p. č. 2378/4 zahrada o výměře 184 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
dohodou k 01.02.2019.
záměr na pronájem pozemku p. č. 2378/1 travní 
porost o výměře 1.025 m2 a pozemku p. č. 2378/4 
zahrada o výměře 184 m2 v lokalitě ul. Tovární 
– cyklostezka na Velehrad ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 13 v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 31.01.2019. 
pronájem bytové jednotky č. 4 v domě s pečova-
telskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 
na dobu určitou – od 01.02.2019 do 31.12.2019 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
pronájem bytové jednotky č. 13 v domě s pečo-
vatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, 
na dobu určitou – od 15.02.2019 do 31.12.2019 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.4 pronájem bytu č. 1 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu 
určitou – od 01.02.2019 do 31.12.2019 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.5 pronájem domu č. p. 702 na pozemku p. č. st. 
561 zast. plocha a nádvoří o výměře 700 m2, ul. 
Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ***, na dobu 01.02.2019 do 31.12.2019 
s možností dalšího prodloužení a nájemné ve výši 
6.000 Kč/měsíc + 1.000 Kč záloha na vodné a stoč-
né.

1.6 záměr na pronájem nebytových prostor včet-
ně podílu na společných prostorách o celkové vý-
měře 57,69 m2 na zdravotním středisku ve Starém 
Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.7 pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný 
sad o výměře 1.250 m2 v lokalitě Zadní Morávka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, od 01.03.2019 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 
1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle 
katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, 
za 1 m2 pronajatého pozemku a rok, za účelem 
rybaření a zemědělského obhospodařování. 
Nájem je osvobozen od DPH. 
pronájem části pozemku p. č. 6081/32 ovocný 
sad o výměře 1.250 m2 v lokalitě Zadní Morávka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, od 01.03.2019 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 

1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle 
katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, 
za 1 m2 pronajatého pozemku a rok, za účelem 
rybaření a zemědělského obhospodařování. 
Nájem je osvobozen od DPH. 

1.8 pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná 
půda o celkové výměře 500 m2 v lokalitě Nivy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, paní ***, od 01.02.2019 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 
1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle 
katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, 
za 1 m2 pronajatého pozemku a rok, za účelem 
zemědělského obhospodařování. 
Nájem je osvobozen od DPH. 

pacht části pozemku p. č. 240/401 orná půda 
o celkové výměře 5.500 m2 v lokalitě Nivy ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Ing. Václavu Talákovi, Staré Město, Svatovítská 
1904, IČ 44959931, od 01.02.2019 na dobu ne-
určitou s tím, že vypovědět ji lze jen písemně, 
v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil 
koncem pachtovního roku, za který smluvní stra-
ny považují kalendářní rok, pachtovné ve výši 
1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle 
katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami země-
dělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, 
za 1 m2 propachtovaného pozemku a rok; za úče-
lem dočasného užívání a požívání. 

1.10 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebních 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 Budějo-
vice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, Za Špicí, Sadílek, přel. 
NN“ na pozemku p. č. 4549/4 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelu NN (kabel NN – 4 m, pilíř 1 ks).
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zá-
kona 151/97 Sb., ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Pro rok 2019 platí částka 22 Kč/
m2 a rok. 

1.11 zřízení věcného břemene včetně udělení 
souhlasu s navrhovaným stavebních záměrem 
a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti Retail park Sta-

ré Město s.r.o., Praha 1, Nové Město, Nekázanka 
883/8, IČ 07418451, na právo umístění přípojky 
splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, plyno-
vodní přípojky, telefonní přípojky a přípojky deš-
ťové 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, p. č. 6068/211 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace, p. č. 6064/37 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace, p. č. 6064/38 orná půda a p. č. 6064/49 orná 
půda, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „Ob-
chodní centrum, ul. Východní“. 

1.12 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
č. K 67/01/2018 o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu a následné uzavření dodatku 
ke smlouvě č. PK 67/2018 o pachtu vodohospo-
dářského zařízení a zajištění provozu nově vybu-
dovaného vodního díla „Staré Město, ul. Trávník, 
Komunikace a kanalizace, SO 310 Kanalizace“, 
mezi městem Staré Město (vlastník) a Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, 
Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (provozovatel). 

1.13 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 28085400, na právo umístění stavby „St. 
Město, VN372 a VN50, kabel VN“ na pozemku 
p. č. 6073/49, 6074/37, 6073/47, 6074/33, 6074/2, 
6074/3, 6074/4, 6074/5, 6074/6, 6074/7, 6080/14, 
6080/29 a 5203, vše ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.14 uzavření dodatku č. 1/2019 ke smlouvě 
o svozu a likvidaci komunálního a biologicky roz-
ložitelného odpadu na území města Staré Město.

1.15 ceník 2019, odpady odebírané od občanů 
města Staré Město, sběrný dvůr KOVOSTEEL re-
cycling, s.r.o.“, který je nedílnou přílohou Smlou-
vy o odběru odpadů č. 010112/050/MES001.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na dodávky akce 
Přírodní zahrada MŠ Rastislavova Staré Město 
s dodavatelem FLORA SERVIS s. r. o., Faměrovo 
náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341627 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumen-
tace.

2.2 projektovou dokumentaci Úprava ÚT ZŠ Ko-
menského 1720 – pavilon B etapa. 

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce na akci Úprava ÚT ZŠ 
Komenského 1720 – pavilon B.

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce na do-
dávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení 
akce „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení uče-
ben – interiér“ – část 1 a část 3.

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky akce Rozšíření kapacit pro 



15

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720.

2.7 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávky akce Rozšíření kapacit pro 
zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ Rasti-
slavova.

3.4 rozpočet sociálního fondu na rok 2019 dle 
zápisu.

5.1 v souladu s usnesením 2. ZM, bodem 9), ze 
dne 19.12.2018, rozpočtové opatření č.10/2018. 
Předmětem rozpočtového opatření je přesun 
mzdových rozpočtových položek v rámci schvále-
ných paragrafů, nedochází k navýšení závazných 
ukazatelů ani celkovému navýšení příjmů a výda-
jů, financování se nemění.
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření 
č. 10/2018:
příjmy ve výši 178.980 tis. Kč 
výdaje ve výši 193.531 tis. Kč
financování ve výši 14.551 tis. Kč

5.2 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu na výrobu pořadů a televizních 
reportáží pro vysílání programu TVS uzavřenou 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, a provozovate-
lem programu Regionální televize TVS J. D. Pro-
duction, s.r.o., Palackého nám. 293, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ 25592939. Smlouva se uzavírá 
na dobu 1 roku, platnost smlouvy je od 01.01.2019 
do 31.12.2019.

5.3 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu na výrobu a vysílání reklamních 
spotů a jiných reklamních produktů v rozhla-
sovém vysílání uzavřenou mezi Městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ: 00567884, a společností Radio Čas, s.r.o., se 
sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava - Plesná, 
IČ: 25817183. Dodavatel bude průběžně vysílat 
reklamní spoty a jiné reklamní produkty k zajiš-
tění propagace činnosti města Staré Město v ob-
lasti kulturních a společenských aktivit a služeb 
s tím spojených, a to v období od 17.01.2019 
do 17.12.2019. 

6.2 zvýšení osobního příplatku a příplatku za ve-
dení řediteli Sportovního a kulturního centra, pří-
spěvková organizace panu Bc. Romanu Janíkovi 
dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit 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, 
Správě železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
IČ 70994234, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 2253-203/2018 zpracovaného Ing. Pavlem 
Josefíkem, Uh. Brod, Horní Valy 615, ze dne 
23.10.2018 ve výši 399.000 Kč (600 Kč/m2), 
za účelem narovnání vlastnických vztahů k užíva-
ným pozemkům. 

III. souhlasila

3.3 s převzetím záštity města Staré Město nad kul-
turní akcí – mezinárodní festival s názvem KUL-
TURA BULHARSKA A UKRAJINY s podtitulem 
6. DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2019, která se 
koná v termínu 22. - 26. května 2019.

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Přírodní zahrada MŠ Rastislavova Staré Měs-
to - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 
Vybraný dodavatel FLORA SERVIS s. r. o., Famě-
rovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341627, s na-
bídkovou cenou 609.866 Kč bez DPH, 737.938 Kč 
vč. DPH.

V. jmenovala

6.3 v souladu s § 33 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
níku práce, ve znění pozdějších předpisů, v soula-
du s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s čl. 4, odst. 1 Zřizovací listiny Městské knihovny 
Staré Město do funkce vedoucí Městské knihovny 
ve Starém Městě paní Ivu Bříštělovou, bytem ***.

VI. požaduje

2.4 projektovou dokumentaci Stavební úpravy 
technického zázemí ZŠ 1720 – kotelna optimali-
zovat ve vztahu k intenzitě využití prostor. 

VII. určila

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Úprava ÚT 
ZŠ Komenského 1720 – pavilon B dodavatele dle 
zápisu: 

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky na akci Rozšíření kapa-
cit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 
1720 dodavatele dle zápisu.

2.7 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky na akci Rozšíření kapa-
cit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ 
Rastislavova dodavatele dle zápisu. 

VIII. stanovila

5.4 poradní skupinu pro schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 
a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní závěr-
ce a sdělení svého stanoviska zastupitelstvu města 
ve vztahu ke schvalované účetní závěrce města 
Staré Město za rok 2018. Poradní skupina je usta-
novena v tomto složení:
Mgr. Martin Zábranský
Ing. Lenka Pleváková
Ing. Zdislava Zvardoňová

IX. vzala na vědomí

1.1 výpověď paní Ireny Těšínské, Staré Město, 
Brněnská 1434, IČ 75235340, z pronájmu nebyto-
vých prostor o výměře 39,35 m2 v budově č. p. 14, 
náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, k 31.03.2019.

3.1 výroční zprávu o poskytování informací 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobod-

ném přístupu k informacím za rok 2018.

3.2 zprávu o podaných stížnostech a peticích 
v roce 2018.

4.1 žádost stavebníka E.ON Distribuce o vydání 
územního rozhodnutí dle § 79 stavebního zákona.
4.2 žádost stavebníka E.ON Distribuce o vydání 
územního rozhodnutí dle § 79 stavebního zákona.

4.3 žádost stavebníka pana *** a paní *** o vydání 
územního rozhodnutí dle § 94a stavebního záko-
na.

4.4 žádost stavebníka pana *** o změnu stavby 
před jejím dokončením dle § 118 stavebního zá-
kona.

4.5 žádost stavebníka VINAŘSTVÍ ROCHŮZ, s. 
r. o. o společný souhlas dle § 96a stavebního zá-
kona.
4.6 žádost stavebníka pana *** o dodatečné povo-
lení dle § 123 odst. 3 stavebního zákona.

4.7 žádost stavebníka paní *** o dodatečné povo-
lení dle § 123 odst. 3 stavebního zákona.

4.8 žádost stavebníka pana *** o společné povole-
ní dle § 94a stavebního zákona.
6.1 zápis z 1. schůze sociální komise ze dne 
09.01.2019.

X. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zajistit nebytové prostory v budově č. p. 14, 
náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště proti promrznutí. T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem pozemku 
p. č. 2378/1 travní porost o výměře 1.025 m2 
a pozemku p. č. 2378/4 zahrada o výměře 184 m2 
v lokalitě ul. Tovární – cyklostezka na Velehrad 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 57,69 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Bu-
dějovice, IČ: 28085400, na právo umístění stavby 
„St. Město, VN372 a VN50, kabel VN“ na po-
zemku p. č. 6073/49, 6074/37, 6073/47, 6074/33, 
6074/2, 6074/3, 6074/4, 6074/5, 6074/6, 6074/7, 
6080/14, 6080/29 a 5203, vše ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned
 
 Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
 starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 6. schůze Rady města Staré Město, konané dne 06.02.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 6. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.2 záměr na výpůjčku nebytového prostoru 
o výměře 53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3 pronájem pozemku p. č. 2378/1 travní po-
rost o výměře 1.025 m2 a pozemku p. č. 2378/4 
zahrada o výměře 184 m2 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
od 01.03.2019 na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 1 % 
z průměrné ceny zemědělských pozemků dle 
katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území 
s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, ve znění pozdějších 
předpisů, za 1 m2 pronajatého pozemku a rok, 
za účelem zemědělského obhospodařování. 
 Nájem je osvobozen od DPH.

1.4 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 715/23 orná půda o výměře 665 m2 
v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti MONTWERK s.r.o., se síd-
lem Nádražní 575, Staré Město, na právo stez-
ky a cesty přes služebný pozemek p. č. 4522/5 
ostatní plocha v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, který je ve vlastnictví města Staré Město. 

1.8 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ: 28085400, na právo umístění stavby 
„St. Město, Konstantinova, Kšára, kabel NN“ 
na pozemku p. č. 135/74, 135/65, 135/73, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.9 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebních záměrem a násled-
né uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, na právo umístění 
stavby „St. Město, VN372 a VN50, kabel VN“ 
na pozemku p. č. 6073/49, 6074/37, 6073/47, 
6074/33, 6074/2, 6074/3, 6074/4, 6074/5, 
6074/6, 6074/7, 6080/14, 6080/29 a 5203, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočíva-
jící v umístění kabelového vedení VN v délce 
cca 165 m, venkovního (vrchního) vedení VN 
v délce cca 135 m, telekomunikační sítě (přílož 
kabelů VN), příhradových stožárů 4 ks a uzem-
nění.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších no-
vel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2019 platí 
částka 22 Kč/m2 a rok. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce Úprava ÚT ZŠ Komenského 1720 – pavi-
lon B s dodavatelem Stav-Armo, spol. s r.o., 
Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město, IČ: 
60711060 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

2.2 projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 
Město 1000 a dvě žádosti o dotaci na projekty 
5.1a) Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 
Město 1000 a 5.1b) Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Staré Město 1000. 

2.3 projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení Snížení energetické náročnosti DPS 
č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků, Staré Město 
a žádost o dotaci na projekt Snížení energe-
tické náročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří 
Mrštíků, Staré Město.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na služby Založení 
prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k. ú. Staré 
Město s dodavatelem Florstyl s.r.o., Panská 25, 
686 04 Kunovice, IČ 60731346 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumenta-
ce.

5.3 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů změnu odpisového plánu na rok 
2019 (I. úprava) příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola, Rastislavova 1800, 686 03 Staré 
Město, IČ 75022541, z důvodu zařazení tech-
nického zhodnocení dlouhodobého hmotného 
majetku (budovy MŠ).

5.4 v souladu s usnesením 2. ZM, bodem 9), ze 
dne 19.02.2018, rozpočtové opatření č.11/2018. 
Jedná se o přesun rozpočtových položek v rám-
ci schválených závazných ukazatelů rozpočtu 
– paragrafů a snížení financování. Předmětem 
rozpočtového opatření je změna finančních vý-
dajů a výdajů z titulu uzavřených veřejnopráv-
ních smluv včetně přesunu položek týkajících 

se mzdových prostředků a ostatních osobních 
výdajů. Rozpočet po provedeném rozpočto-
vém opatření č. 11/2018:
příjmy ve výši 178.980 tis. Kč beze změny
snížení výdajů z 193.531 tis. Kč na 193.481 tis. 
Kč
změna financování ve výši 14.551 tis. Kč 
na 14.051 tis. Kč

6.4 změnu provozní doby Městské knihovny 
od 01.03.2019 

PONDĚLÍ 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 
ÚTERÝ ZAVŘENO 12:00 – 17:00 
STŘEDA ZAVŘENO 12:00 – 17:00 
ČTVRTEK 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 
PÁTEK 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/81 ostat. plocha a části po-
zemku p. č. 6065/19 orná půda o celkové vý-
měře cca 610 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti Ray Service, a.s., se sídlem 
Staré Město, Huštěnovská 2022, IČ: 27756203, 
za cenu 400 Kč/m2, za účelem rozšíření parko-
vacích ploch. 

1.6 schválit převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 4729/4 ostatní plocha o výměře 
cca 290 m2 v lokalitě ulice Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemku pana ***, za cenu 200 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů pod místní komunikací.

5.1 schválit Dodatek č. 50, kterým se mění 
a doplňuje „Smlouva o zajištění městské hro-
madné dopravy jako veřejné služby na území 
města Uherského Hradiště a obcí Kunovice 
a Staré Město“ ze dne 16.02.1994, ve znění 49 
dodatků, uzavřeným se společností ČSAD BUS 
Uherské Hradiště, a.s., IČ 27752968, a dotče-
nými územně samosprávnými celky. Jedná se 
o příspěvek města Staré Město na dopravní ob-
služnost na rok 2019 ve výši 347.350 Kč. Tento 
výdaj je již začleněn ve schváleném rozpočtu 
města na rok 2019 na § 2292 Dopravní obsluž-
nost. 

5.3 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB v celko-
vé výši 1.018.000 Kč dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení schválených usnesením 24. ZM 
dne 26.09.2018, bod 7) v tomto členění:

1. Smlouva o zápůjčce č. 467/2019, na částku 
97.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., 
splatnost 3 roky.
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Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská 
čtvrť 2018

2. Smlouva o zápůjčce č. 468/2019, na částku 
175.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Erbeno-
va 1446

3. Smlouva o zápůjčce č. 469/2019, na částku 
112.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Na Hradbách 602

4. Smlouva o zápůjčce č. 470/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Svatoplu-
kova 829

5. Smlouva o zápůjčce č. 471/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Brněnská 
1192

6. Smlouva o zápůjčce č. 472/2019, na částku 
37.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská 
čtvrť 1479

7. Smlouva o zápůjčce č. 473/2019, na částku 
150.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Kosmova 
1059

8. Smlouva o zápůjčce č. 474/2019, na částku 
149.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 789

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Úprava ÚT ZŠ Komenského 1720 – 
pavilon B - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce. Vybraný dodavatel Stav-Ar-
mo, spol. s r.o., Pod Cukrovarem 730, 686 03 
Staré Město, IČ: 60711060, s nabídkovou cenou 
1.039.153,00 Kč bez DPH, 1.257.375,00 Kč vč. 
DPH.

2.4 v souladu s ustanovením § 48 odst. 3) zá-
kona o zadávání veřejných zakázek o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení Zábojník-con-
tractors s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystři-
ce pod Hostýnem, IČ: 26258692 z další účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky Založení 
prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré 
Město - nadlimitní veřejná zakázka na služby 
zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení. Na-
bídka neobsahuje doklad o poskytnutí jistoty, 
což je dle ustanovení § 48 odst. 3) zákona o za-
dávání veřejných zakázek důvodem k vylouče-

ní účastníka zadávacího řízení.
v souladu ustanovením § 48 odst. 2, písm. b) 
zákona o zadávání veřejných zakázek o vy-
loučení účastníka zadávacího řízení GREEN 
PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 
Průhonice, IČ: 27195783 z další účasti v zadá-
vacím řízení veřejné zakázky Založení prvků 
ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré Město - 
nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná 
v otevřeném nadlimitním řízení. Účastníkem 
zadávacího řízení nebyly objasněny nebo dopl-
něny údaje a doklady na základě žádosti o ob-
jasnění nabídky ze dne 18.01.2019 podle § 46 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky na služby Založení prvků ÚSES v loka-
litě V Rybnících, k.ú. Staré Město - nadlimitní 
veřejná zakázka na služby zadávaná v otevře-
ném nadlimitním řízení. Vybraný dodavatel 
Florstyl s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 
60731346, s nabídkovou cenou 7 996 799,30 Kč 
bez DPH, 9 676 127,20 Kč vč. DPH.

IV. souhlasila

3.1 s převzetím záštity města Staré Město nad 
mezinárodní bonsajovou akcí s názvem ŠUT-
RY – Česko slovenské bonsajové dny, která se 
koná v termínu 26. – 27.10.2019 v prostorách 
sálu kostela Sv. Ducha a Jezuitského sklepa.

V. stanovila

6.2 plat vedoucí Městské knihovny Staré Město 
dle zápisu.

VI. jmenovala

6.1 v souladu s § 102, odst. 2, písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s § 2, odst. 
6) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a v souladu se záko-
nem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, všechny 
ve znění pozdějších předpisů do funkce vedou-
cího odboru hospodářsko-správního Městské-
ho úřadu Staré Město pana Ing. Pavla Vránu.

VII. nemá připomínek

4.1 k návrhu Územního plánu Velehrad.

VIII. vzala na vědomí

2.2 finanční spoluúčast na projekt Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 
v celkové výši nejméně 18.764.827 Kč.

2.3 finanční spoluúčast na projekt Snížení 
energetické náročnosti DPS č. p. 2015, ulice 
Bratří Mrštíků, Staré Město v celkové výši nej-
méně 18.266.858,40 Kč.

4.2 probíhající změnu Územního plánu Jalubí. 

4.3 žádost stavebníka E. ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gestnera 2151/6, České Budějovice, IČ 

28085400 o územní rozhodnutí dle § 79 staveb-
ního zákona na kabel NN, ulice Konstantinova, 
Staré Město.

4.4 žádost stavebníka pana Radmila Schneide-
ra, IČ 10092498 o dodatečné povolení dle § 123 
odst. 3 stavebního zákona na výčepní stánek 
s venkovním posezením.

4.5 žádost stavebníka pana *** o společný sou-
hlas dle § 96 stavebního zákona na sklep u ro-
dinného domu. 

6.3 činnost Městské knihovny za rok 2018.

6.5 zápis z 1. zasedání komise pro územní plán 
a územní rozvoj ze dne 30.01.2019.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 100 m2, v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, na úředních deskách. T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na výpůjčku nebytového 
prostoru o výměře 53 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 715/23 orná půda o výměře 665 
m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T. ihned

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti MONTWERK 
s.r.o., se sídlem Nádražní 575, Staré Město, 
na právo stezky a cesty přes služebný pozemek 
p. č. 4522/5 ostatní plocha, ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, na právo umístění 
stavby „St. Město, Konstantinova, Kšára, kabel 
NN“ na pozemku p. č. 135/74, 135/65, 135/73, 
vše ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

2. Finančnímu odboru

5.2 zahrnout do rozpočtového opatření 
č. 1/02019 navýšení prostředků na zápůjčky 
z fondu rozvoje bydlení. T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 11. 3. 2019. 

Další noviny vyjdou 29. 3. 2019.

Utichl dům, dvůr i zahrada,
neslyšíme více Tvůj hlas, Tvé kroky v něm.

Dne 21. 2. 2019 by se dožil 80 let pan Antonín 
Grebeň. 
S láskou vzpomíná manželka Marie, synové 
Vlastimil a Miloš s rodinami a syn Rostislav.

Čas neúprosně běží 
a bolest v srdci zůstává, 
slzy v očích Tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 22. 3. 2019 vzpomeneme 1. smutné vý-
ročí úmrtí mého manžela pana Josefa Filípka.
S láskou vzpomíná manželka Ludmila s rodi-
nou.

Dne 19. března 2019 by se dožila 70 let a dne 
9. února si připomeneme 4 roky od úmrtí 
paní Marie Mléčkové.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Synové Zdeněk, Toník a dcera Hanka s rodi-
nami.

Čas neúprosně letí 
a bolest v srdci zůstává, 
slzy v očích tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 24. 2. 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
pana Vlastimila Kaštánka.
S láskou vzpomínají manželka, synové, rodiče 
a sestra s rodinami.

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

Sobota 2. března
19. ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE
Hraje country skupina Jižané  a V.S.P. Band
Začátek 16.00 hod.

Pátek 15. března
PLES SOŠGSM
Hraje Motýl band CZ, CM Bálešáci, DJ Andrew Melk
Začátek 19.30 hod.

Sobota 16. března
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Pořádá SVČ KLUBKO – RC Čtyřlístek
8.00 – 11.00 hod.

Sobota 23. března
TRILOBIT + PREMIER 88
Začátek 20.00 hod.

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

Neděle 3. března
FAŠANKOVÝ PRŮVOD A POCHOVÁVÁNÍ BASY
Začátek 17.00 hod.
Jezuitský sklep

Pátek 29. března
NOC S ANDERSENEM
Pořádá Městská knihovna SM
Jezuitský sklep



PLES SRPŠ STARÉ MĚSTO 2019



PLES HASIČŮ - ZIMNÍ POHÁDKA


