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Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v souhrnu seznámil, kam směřovaly investiční prostředky města v posledních letech. Staré Město, 
stejně jako celá společnost, procházelo složitým obdobím covidu a následně ho ovlivnila i válka na Ukrajině. Přes to všechno se město nadále 
rozvíjí, dochází k rovnoměrným investičním akcím do všech důležitých oblastí života města. A protože nemyslíme jen na přítomnost, ale 
spíše chceme vnímat dlouhodobý horizont rozvoje města, podniká město i investice, jako jsou nákupy pozemků či revitalizace území. Níže 
výčet důležitých investičních akcí v posledních letech. Ing. Kamil Psotka, starosta

Rok 2019 
Revitalizace ulice Velehradská severní strana - 7,5 mil. Kč
Ulice Tyršova prostor u garáží  - 2,2 mil. Kč 
Zpevněné plochy Finská mezi bytovkami  - 1,1 mil. Kč
Rekonstrukce ploch Komenského před školou a obchodem  - 0,9 mil. Kč
Zahrada MŠ Rastislavova  - 0,7 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Hrdinů 715  - 1,2 mil. Kč
Půdní vestavba budovy ZŠ nám. Hrdinů 1000  - 30,1 mil. Kč
Modernizace učeben ZŠ Komenského 1720  - 36,6 mil. Kč
Přestavba kotelny u ZŠ Komenského 1720 na prostory pro s. v. č. Klubko  -11,5 mil. Kč
Zateplení DPS Bratří Mrštíků 2015  - 4,5 mil. Kč
Dopravní automobil pro SDH  - 1,1 mil. Kč
Klimatizace radnice část objektu  - 2,3 mil. Kč 
Zpevněné plochy Trávník  - 0,8 mil. Kč
Výkup pozemků  - 1,5 mil. Kč

Rok 2020 
Revitalizace zpevněných ploch Úprkova  - 1,4 mil. Kč
Demolice kolejí a nová zpevněná plocha pro parkování u ČD  - 2,0 mil. Kč
Výstavba vodní nádrže Olší  - 6,3 mil. Kč
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Hrdinů 1000  - 2,0 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti ZŠ nám. Hrdinů 1000  - 35,2 mil. Kč 
Snížení energetické náročnosti DPS Bratří Mrštíků 2015  - 18,2 mil. Kč 
Výstavba infrastruktury pro rodinné domy RD Velehradská a Na Kopci  - 6,5 mil. Kč
Rekonstrukce chodníků v části hřbitova před smuteční síní  - 1,2 mil. Kč
Nákup Technických služeb  - 5,0 mil. Kč 
Výkup pozemků  - 3,1 mil. Kč 

Rok 2021 
Parkoviště a chodníky u bytového domu Zerzavice  - 3,0 mil. Kč 
Parkoviště U Sklépka – Tonisvorst  - 2,7 mil. Kč 
Revitalizace ulice Tyršova  - 8,0 mil. Kč
Oprava semaforů u nádraží  - 0,7 mil. Kč
Revitalizace vodní nádrže Jama  - 1,7 mil. Kč 
Pořízení nových učeben pracovní výuky v ZŠ Komenského 1720  - 2,6 mil. Kč
Úprava šaten a pořízení noých šatních skříněk ZŠ Komenského 1720  - 2,1 mil. Kč 
Modernizace dětských hřišť – obnova vadných herních prvků  - 0,5 mil. Kč
Demolice SVČ Klubko – bývalá školní družina  - 0,9 mil. Kč
Pokračující rekonstrukce chodníků hřbitov před smuteční síní  - 0,6 mil. Kč
Demolice objektů v areálu Školního hospodářství  - 4,8 mil. Kč
Výkup pozemků  - 4,0 mil. Kč
Pořízení parkovacích automatů u nádraží  - 0,7 mil. Kč
Sanace vlhkosti v Jezuitském sklepě  - 2,3 mil. Kč

Rok 2022 
Dokončení demolice objektů Školního hospodářství  - 8,4 mil. Kč
Výtah v DPS Velehradská 1707  - 1,4 mil. Kč
Plochy na hřbitově před smuteční síní  - 2,2 mil. Kč 
Parkoviště Luční čtvrť  - 1,6 mil. Kč
Workoutové hřiště Komenského  - 4,1 mil. Kč
Dětské hřiště Za Mlýnem  - 2,2 mil. Kč
Revitalizace zahrady MŠ Komenského  - 3,6 mil. Kč
Revitalizace ulic Slavomírova, Nová čtvrť, Finská, Škroupova (probíhá)  - 34,9 mil. Kč
  Celkem 274,4 mil. Kč

(Pozn. Letos probíhá řada dalších investičních akcí a některé teprve budou spuštěny, např. demolice dolní drůbežárny, budování otevřené ledové plochy, rekon-
strukce veřejného osvětlení v některých částech města a další… - celkem za cca 90 mil. Kč)

INVESTIČNÍ AKCE VE STARÉM MĚSTĚ 
V LETECH 2019−2022



lovali výtah, který zde již citelně chyběl. Věřím, že obě tyto 
investice přispívají ke zkvalitnění pobytu seniorů v těchto 
domovech. Z  dlouhodobého hlediska je velmi významná 
probíhající demolice dolní drůbežárny a již kompletní de-
molice objektů školního hospodářství. U  areálu školního 
hospodářství probíhá projektování inženýrských sítí pro 
nové domy. Úkolem nového zastupitelstva pak bude nadále 
tuto plochu rozvíjet. Nové zastupitelstvo čeká řada dalších 
významných projektů, které máme rozpracovány: realiza-
ce Vzdělávacího a volnočasového centra na území bývalé 
školy ZŠ č.1, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce 
koupaliště, projektování a vybudování domova pro seniory 
a další. Chci poděkovat nejprve panu senátorovi Josefu Ba-
zalovi za výbornou spolupráci a také vedení města. 2 roky 
tohoto volebního období město vedl a nebyl pak problém 
navázat na jeho práci a pokračovat v dalším rozvoji. Také 
děkuji panu místostarostovi Mgr. Martinu Zábranskému, 
radním paní Marii Hráčkové a Ing. Josefu Trňákovi a všem 
zastupitelům. Osobně si nejvíce cením vzájemné konstruk-
tivní spolupráce, která pomáhá snáz dosáhnout dobrých 
výsledků. Samozřejmě děkuji všem pracovníkům města, ale 
i vám, všem spoluobčanům, kteří jste často poskytli zpět-
nou vazbu naší práci. Přeji vám dobrá rozhodnutí při volbě 
nového zastupitelstva a také hodně zdraví a spokojenosti.

S úctou
Ing. Kamil Psotka, starosta 
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Vážení spoluobčané,
za necelý měsíc skončí volební mandát současným za-

stupitelům i představitelům města a vy půjdete 23. – 24. 9. 
k volbám, abyste si zvolili nové zastupitele. Je proto namístě 
zhodnotit předchozí čtyřleté volební období, co se poda-
řilo a co zůstalo rozpracováno. Od začátku roku 2019 po 
současnost se podařilo investovat přes 274 milionů korun. 
Město se snažilo rozvíjet všechny oblasti života. Přesto se 
dá říci, že v  minulých čtyřech letech nejvíce investičních 
prostředků skončilo ve školství. Zmodernizovali jsme prak-
ticky všechny budovy škol. Jednalo se o vybudování nových 
učeben a snížení energetické náročnosti škol. U školy Ko-
menského doznal velkých změn i  prostor šaten, kde drá-
těné kóje byly nahrazeny šatními skříňkami. Protože stále 
více dětí využívá aktivity, které nabízí SVČ Klubko, rozšířili 
jsme prostory pro činnost Klubka přestavbou bývalé kotel-
ny ZŠ 1720 na prostory sloužící různým kroužkům a vol-
nočasovým aktivitám. Další investicí do zkvalitnění života 
dětí byla rekonstrukce zahrad MŠ Rastislavova a MŠ Ko-
menského. Proběhly rekonstrukce herních prvků řady dět-
ských hřišť a vybudování hřišť nových – Za Mlýnem a za 
ZŠ Komenského 1720. Velký objem finančních prostřed-
ků jsme investovali do obnovy a  budování infrastruktury 
– komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, parkova-
cích míst. Namátkou jmenuji ulice Tyršova, Velehradská, 
Trávník, Zerzavice, Komenského, Na Kopci, Tőnisvorst, 
U Sklépka a Luční čtvrť. Nyní probíhá nebo se dokonču-
je rekonstrukce ulic Nová čtvrť a  Finská, Slavomírova, 
Škroupova. Samozřejmě nelze jen přidávat nové zpevněné 
plochy, došlo také k významnému posílení zeleně a kde to 
lze, vzniká nová výsadba stromů a keřů. Za poslední čtyři 
roky je to vysázených neuvěřitelných 40 000 stromů a keřů. 
Z  toho významná část je vysázena kolem slepých ramen, 
a pak v prostoru na Loukách. Nutné poctivě říci, že výsad-
bu a  revitalizaci kolem slepých ramen město dlouhodobě 
připravovalo, nechalo vytvořit projektovou dokumentaci, 
ale protože dotační prostředky na tyto revitalizace byly při-
dělovány primárně neziskovým organizacím, realizace se 
nakonec ujal spolek „Slepá ramena“ a město bylo aktivním 
účastníkem revitalizace. Pro Staroměšťany je dobrou zprá-
vou, že za pár let kolem slepých ramen vzroste les, který 
doposud na staroměstském katastru není. Ovšem i uvnitř 
města byla osázena řada ploch novou zelení, ať už ve spor-
tovním areálu Rybníček nebo za hřbitovem. Také tam, kde 
došlo k rekonstrukcím, jsme zároveň obnovovali a posilo-
vali zeleň. Samozřejmě vzrůst zeleně je běh na dlouhou trať. 
Např. před deseti lety jsme rekonstruovali sídliště Kopánky 
včetně velké výsadby stromů a keřů a teď můžeme s uspo-
kojením vidět pěkné zelené sídliště. S údržbou zeleně a kra-
jiny nutně souvisí budování a  revitalizace vodních ploch. 
Máme nově vybudovanou vodní nádrž v Olší a revitalizo-
vanou vodní nádrž Jama. A samozřejmě již výše zmiňova-
nou revitalizaci slepých ramen. Další významná místa, kam 
plynuly prostředky města, byly domovy s  pečovatelskou 
službou. V DPS Bratří Mrštíků došlo k výměně oken, zatep-
lení, výměně kotelny. V DPS Velehradská 1707 jsme insta-
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potravin pro seniory, distribuci roušek a  léků. V  domech 
s  pečovatelskou službou jsme koordinovali očkování se-
niorů proti kovidu. Zvýšili jsme komfort bydlení seniorů 
v  Domě s  pečovatelskou službou na ulici Bratří Mrštíků 
rekonstrukcí balkónů, zateplením obvodového pláště a vý-
měnou oken. V Domě s pečovatelskou službou Velehradská 
jsme vybudovali domovní výtah a tím zajistili bezbariérové 
užívání všech bytových jednotek.

Zajistili jsme také přechodné ubytování pro uprchlíky 
před válkou na Ukrajině, jejich začlenění do pracovního 
a vzdělávacího procesu. V prvních týdnech války jsme or-
ganizovali humanitární pomoc Ukrajině. Podnikatelům 
a soukromým provozovatelům služeb umístěných v měst-
ských zařízeních jsme během epidemie kovidu snížili nebo 
odpustili nájemné v době, kdy byly jejich provozovny ome-
zeny nebo úplně uzavřeny kvůli nařízenému lockdownu.

Pro sportovce všech věkových kategorií vyrostlo u  II. 
stupně základní školy multifunkční venkovní sportoviště 
a nové workoutové hřiště. Komplexní rekonstrukcí prochá-
zí také zahrada MŠ Komenského a dětské hřiště u bytových 
domů Za Mlýnem.

Velké sportovní investice jsme dotáhli na úroveň pro-
jektových dokumentací a  stavebních povolení a  jsou při-
praveny k  realizaci v  následném volebním období. Jedná 
se o rekonstrukci koupaliště – vybudování nerezového ba-
zénu, zpevněných ploch a odpočinkového zázemí pro ná-
vštěvníky koupaliště, dále o rekonstrukci podlahy a topení 
městské sportovní haly Širůch a o vybudování venkovního 
kluziště s novým sociálním zázemím. Vyprojektováno bylo 
také nové pumptrackové hřiště ve sportovním areálu Ryb-
níček.

Vážení spoluobčané, po celé čtyři roky jsme se sna-
žili naslouchat vašim názorům, připomínkám a  v  rámci 
možností jsme s  nimi pracovali. Věcná kritika může při-
nést lepší výsledky, proto jsme rádi, že sledujete naši práci 
a svými postřehy nás inspirujete. Je přece naším společným 
zájmem, aby město, v němž žijeme, bylo zdravé, moderní 
a bezpečné. 

Děkuji Vám za spolupráci a podporu. Doufám, že jsem 
se svými kolegy přispěl k tomu, aby Staré Město bylo mís-
tem, kde rádi žijeme.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta
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Milé dámy, milí pánové, vážení Staroměšťané, 
blíží se termín komunálních voleb, ve kterých po čty-

řech letech opět můžete svým hlasem rozhodnout o  dal-
ším směřování a  o  rozvoji Starého Města. Rád bych Vám 
poděkoval za podporu, kterou jste Starostům a nezávislým 
ve Starém Městě dali v komunálních volbách v roce 2018 
– díky ní mělo možnost zasednout v zastupitelstvu města 
hned šest kandidátů STAN. 

Své zkušenosti a  elán pracovat pro město jsme aktiv-
ně prosazovali ve všech výborech a komisích města Staré 
Město. Věřím, že naše práce vedla k rozvoji města a k růstu 
životní úrovně občanů. Máme za sebou čtyři roky fungová-
ní zastupitelstva. Hlavní programové cíle v oblasti investic 
jsou postupně naplňovány. 

Úspěšný rozvoj města, který je závislý na mnoha fakto-
rech, stojí na dobře fungujícím Městském úřadu a Zastupi-
telstvu města Starého Města. Těší mě, že spolupráce členů 
zastupitelstva na rozvoji města probíhala napříč stranami 
konstruktivně, diskuze o tématech byla v naprosté většině 
případů vedena věcně a odborně. Musím však konstatovat, 
že se objevily i ojedinělé případy, kdy se mandát zastupite-
le nebo člena komise stal nástrojem sebeprezentace, intrik 
nebo obstrukcí.

Rád bych velice stručně zmínil, co se podařilo v uply-
nulém volebním období zrealizovat v  rámci kompetencí 
uvolněného místostarosty, jehož úkoly vyplývají z činnos-
ti v oblasti majetku, životního prostředí, školství, kultury, 
cestovního ruchu a sociálních věcí. A také na to, jak jsme 
reagovali na neočekávané situace spojené s vládními opat-
řeními proti šíření kovidu a s válkou na Ukrajině. Dovolte 
mi, abych vás seznámil s těmi nejzásadnějšími z nich.

V lokalitě Olší – směrem na Velehrad – jsme vystavěli 
novou vodní nádrž o rozloze 1,39 hektaru. Jejím hlavním 
posláním je zadržet vodu v krajině. Kromě času příjemně 
stráveného u vody mohou občané Starého Města pozorovat 
i vodní ptactvo hnízdící v budkách instalovaných na hla-
dině naším mysliveckým sdružením. Vodní nádrž „Jama“ 
na Loukách, do které ústí meliorační kanály, rovněž prošla 
revitalizací. Na ni budou navazovat další kroky, které po-
vedou k obnově funkčnosti těchto odvodňovacích kanálů 
a lepšího využití okolní orné půdy. Občanské iniciativy také 
vysázely v areálu Rybníček a u městského hřbitova desítky 
nových listnatých stromů, které zlepšily životní prostředí 
v intravilánu města.

Školství bylo, je a vždy bude naší prioritou. Vždyť vý-
chova a  kvalitní vzdělávání dětí jsou zárukou úspěšného 
fungování společnosti a života v našem městě. Zrealizovali 
jsme investiční projekt energetických úspor školních budov 
I. stupně ZŠ Staré Město – ten zahrnoval částečné zateplení 
obvodového pláště, výměnu oken a  dveří, výměnu střeš-
ní krytiny, nové topení a  pořízení rekuperační jednotky. 
Podařilo se nám modernizovat či nově vystavět odborné 
učebny v  budovách I. a  II. stupně včetně jejich vybavení, 
pořízení výpočetní techniky a volného přístupu na rychlý 
internet ve všech učebnách školy.

V době kovidových opatření jsme organizovali nákupy 

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018–2022
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zíme pomoc. Proto město vyhlásilo nově zápůjčky z Fon-
du rozvoje bydlení na pořízení fotovoltaických elektráren 
a  tepelného čerpadla ke zmírnění nárůstu energií. Využít 
můžete i dotační programy Ministerstva životního prostře-
dí nebo Státního fondu životního prostředí ČR. Již nyní ve-
dení města připravuje projekty na pořízení obnovitelných 
zdrojů ve veřejných budovách, jako jsou školy, školky, spor-
tovní haly, sportovně-kulturní centrum apod.

Závěrem svého příspěvku bych chtěl vyjádřit poděko-
vání za spolupráci panu starostovi Ing. Kamilu Psotkovi 
i panu místostarostovi Mgr. Martinu Zábranskému, členům 
rady města Marii Hráčkové a  Ing. Josefu Trňákovi, kteří 
se významně podíleli na chodu města v minulém období. 
Děkuji všem zastupitelům, pracovníkům městského úřa-
du, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům 
a Vám všem, Vážení spoluobčané, za podporu, přízeň, tole-
ranci a poctivě odvedenou práci v končícím volebním ob-
dobí 2018–2022. Nebyly to jednoduché roky, nejdříve nás 
zasáhl covid, nyní válka na Ukrajině a energetická krize, ale 
společně tyto překážky zvládáme. 

Josef Bazala 
senátor, místostarosta

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych i já se ohlédnul za uplynulým volebním 

obdobím 2018–2022, které jsem před čtyřmi roky nazval 
„obdobím rozvoje moderního města“. 

Ve Starém Městě se za třicet dva let jeho samostatnos-
ti odvedlo velké množství práce. To, jak dnes naše město 
vypadá, je výsledkem dlouhodobého systematického úsilí 
všech jednotlivých starostů, místostarostů, členů rady, za-
stupitelů a  samozřejmě ve velké míře i  pracovníků měst-
ského úřadu.

Mám radost, že nový pan starosta Ing. Kamil Psotka 
v  započaté práci i  v  rozdělaných projektech a  dalších vi-
zích pokračuje a  navazuje na ně. Téměř před čtyřmi lety 
schválilo Zastupitelstvo města Starého Města dlouhodobý 
investiční plán, který se postupně naplňuje. Myslím, že je 
na každém kroku vidět plno práce. Na rekonstrukcích ulic, 
parkovišť, dětských hřišť, sportovních areálů a  budov zá-
kladních škol, ale i na výsadbě zeleně, rekonstrukci vodních 
ploch a dalších. V každé části města se něco vylepšuje, opra-
vuje a zdokonaluje. Nakonec i demolice drůbežárny a pře-
devším areálu školního hospodářství přinášejí prostor na 
další rozvoj města. Také mě velice těší, jak v současné době 
pokračují stavební práce na výstavbě dálnice D55 od Babic 
až po Moravský Písek. Dává nám to naději, že po dlouhých 
letech čekání bude nejen Staré Město, ale i Slovácko brzy 
napojeno na dálniční síť. 

Zastupitelstvo vždy finančně podporovalo jednotlivé 
spolky, které jsou srdcem kulturního, sportovního a  spo-
lečenského dění města. Další pomoc spolkům spočívá 
i v údržbě a výstavbě zařízení ve vlastnictví města, jako jsou 
budovy škol, tělocvičny, sportovní haly nebo kulturní cent-
rum apod. Bez této pomoci by činnost spolků nebyla vůbec 
možná. Vždy jsme intenzivně podporovali i cestovní ruch, 
který je velmi významný pro drobné a střední podnikání. 
Bohužel jsme v době covidu, který ochromil celou společ-
nost, prožívali nelehké časy, během kterých nás opustila 
nemalá část starších spoluobčanů. Nebylo to vůbec jedno-
duché období, přesto ale město nezahálelo a připravovalo 
další projekty, jako například přístaviště Slovácko, dopravní 
průtah městem nebo kluziště, jehož výstavba bude zaháje-
na v polovině září, a doufám, že již v letošní zimě si ho bu-
dete moci vyzkoušet. 

Myslím, že všichni v současné době s velkými obavami 
sledujeme válku na Ukrajině a doufáme, že se tento nesmy-
slný válečný konflikt v co nejbližší době uklidní a my bu-
deme moci opět žít v  poklidu. Mnozí s  velkými obavami 
vyhlížíme letošní zimu. Nedostatek energií a vysoká inflace 
ženou ceny surovin nahoru, a to jistě není dobře. Přestože 
vláda hledá řešení, situace není jednoduchá. Východní Ev-
ropa, včetně Německa, v minulosti ve velké míře spoléhala 
na dodávky plynu a dalších surovin z Ruska. Kvůli sankcím, 
které Evropská unie proti Rusku vyhlásila, se tato opatření 
dotýkají i nás všech. Často jsme informováni o nejhorších 
scénářích, jak by letošní zima mohla vypadat. Nechceme 
Vás v tom ale nechat samotné a i s energetikou Vám nabí-

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
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Rekonstrukce ulic pokračují i během letních prázdnin. Výmě-
na povrchu, realizace nových chodníků nebo veřejného osvětlení 
jsou tak v plném proudu například v lokalitě Nové a Finské čtvrti. 
Ještě před začátkem letních prázdnin se začala připravovat dlou-
ho očekávaná rekonstrukce těchto ulic, které patřily k  jedněm 
z  nejstarších ve Starém Městě. Dnes jsou již v  ulici Nová čtvrť 
vidět nové chodníky nebo povrch ulice. Stavební práce se nyní 
přesunuly na ulici Finská čtvrť. Také zde bude provedena kom-

Nové sportoviště je již procesu výstavby v  lokalitě Za Mlý-
nem. Dosavadní betonová plocha bude postupně vyměněna za 
nové herní prvky.

„Celý areál tak dostane zbrusu nový kabát. Na místě bývalé-
ho betonového hřiště vyroste lanová pyramida a balanční prvek. 
Na místě je již konstrukce na lanovku, která je mezi dětmi velmi 
oblíbená,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský, který je zodpo-
vědný za sport a vzdělávání.

Práce se blíží do finální fáze také u druhého stupně základ-
ní školy, kde se dokončuje stavba nového workoutového hřiště, 
posilovacích strojů a celkové revitalizace okolí. Dříve v této části 
bylo již léta nevyužívané antukové hřiště. „Celá areál se promění 
na sportovní koutek, který mohou využívat občané Starého Měs-
ta, senioři, maminky s dětmi, ale i mládež. Každý si tady najde to, 
co nejvíc potřebuje,“ uvedl starosta města Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

pletní výměna tělesa komunikace včetně chodníků a  veřejného 
osvětlení. Celá realizace by měla být hotova ještě v letošním roce.

Práce pokračují také na protější straně Brněnské ulice. Ulice 
Škroupova je rovněž plná stavebních strojů a dělníků, kteří zde 
připravují celkovou rekonstrukci. Ještě před zahájením staveb-
ních prací došlo k opravě vodovodů a kanalizací.

Text a foto: Aleš Korvas

Úleva pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou na 
ulici Velehradská je již v provozu. 

Téměř tříměsíční realizace se dočkala finálního spuštění 
a obyvatelé, kteří jsou mnohdy letití s celou řadou zdravot-
ních komplikací, již mohou výtah konečně využívat. Celko-
vé náklady na výstavbu stály staroměstskou pokladnu 1,35 
milionu korun. 

Text a foto: Aleš Korvas

REKONSTRUKCE POKRAČUJÍ I BĚHEM LÉTA

ZAČALA STAVBA NOVÉHO HŘIŠTĚ

VÝTAH V DPS VELEHRADSKÁ JE DOKONČEN
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KANDIDÁTKA KDU - ČSL
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ZÁŘÍ 2022

 Jméno     Věk Povolání
1. Ing. Kamil Psotka    48 starosta
2. Josef Bazala    62 senátor, místostarosta
3. Josef Vanda    34 konstruktér
4. Ing. Josef Trňák    65 technik, učitel
5. Ing. Vojtěch Foltýnek   46 vedoucí projektant
6. Ing. František Šima   59 výrobní ředitel
7. Františka Pavlicová   71 zdravotní sestra
8. MUDr. Aleš Hřib    68 lékař
9. MUDr. Zuzana Psotková   39 lékařka
10. MUDr. Pavel Tkadlec   35 lékař
11. Mgr., Bc. Kateřina Vránová  37 psycholožka
12. Ondřej Slavík    47 produktový manažer
13. Bc. Milan Horák    41 technik
14. Bc. Šárka Železníková   35 učitelka MŠ
15. Pavel Berka, dipl. um.   47 učitel
16. Mgr. Jana Ferdová   38 učitelka
17. Josef Maňák    50 živnostník

KANDIDÁTKA STAROMĚSTSKÉHO SDRUŽENÍ
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ZÁŘÍ 2022

 Jméno     Věk povolání
1. Mgr. David Lukáš    38 OSVČ, marketingový manažer
2. Bc. Robert Januška   50 referent logistiky
3. Ing. Jiří Jelínek    54 jednatel společnosti
4. Mgr. Michal Hampala   43 OSVČ
5. Jiří Zambal    53 vedoucí prodejny
6. Ing. František Sadílek   44 jednatel společnosti
7. Miroslava Jurčíková   42 administrativní pracovnice
8. Ing. Jiří Králík    65 OSVČ, dramaturg, producent
9. Ing. Martin Řezníček, Ph.D.  37 odborný asistent
10. Dalimil Vrána    45 vinař
11. Roman Pavlacký    47 OSVČ
12. Martin Rozumek     42 zámečník
13. Bc. Jitka Škrabalová Habrovanská  39 OSVČ
14. Aleš Velgo    45 OSVČ
15. Radoslav Malina    71 důchodce
16. Bc. Simona Cíchová   47 pedagog
17. František Černý    73 důchodce
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KANDIDÁTKA STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ZÁŘÍ 2022

 Jméno     Věk povolání
1. Mgr. Martin Zábranský   48 místostarosta
2. Ing. Marek Pochylý   38 vedoucí obchodního oddělení
3. Ing. Lenka Pleváková   53 ekonomka
4. Erik Feldvabel    44 mechanik
5. Marie Hráčková    68 podnikatelka
6. Mgr. Martin Řimák   39 technický poradce, pedagog
7. Martina Všetulová   46 vychovatelka
8. Veronika Kaštánková   40 ekonomka, učitelka tance
9. Martin Baláž, DiS.   39 učitel
10. Ing. Markéta Sprinzlová, Ph.D.  47 zahradní a krajinářská architektka
11. Ing. Silvie Korvasová   42 ekonomická a personální ředitelka
12. Libor Vaďura    57 živnostník
13. Ing. Rostislav Mazáč   37 projektant
14. Jan Žitňanský    39 vedoucí výrobního střediska
15. Milan Šobáň    60 strojník
16. Ing. arch. Lucie Nováková   26 architektka
17. Vladislav Paroulek   64 jednatel společnosti

KANDIDÁTKA OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ZÁŘÍ 2022

 Jméno     Věk Povolání
1. Ing. Pavel Bartošík   53 manažer
2. Sylva Janíková    50 account officer
3. Ing. David Mišťúrik   51 ředitel
4. Mgr. Vratislav Brokl   62 ředitel ZŠ
5. Ing. Michal Jakšík, MBA   41 provozní ředitel
6. Bronislav Hampala   57 OSVČ
7. Pavlína Hájková    40 vychovatelka ve školní družině
8. Ing. Kamil Khazaal   56 soudní překladatel
9. Pavel Blaha    52 projektový manažer
10. Jiří Vojtěšek    53 podnikatel
11. Pavel Tyl     51 obchodní ředitel
12. Mgr. Richard Vodička   46 jednatel
13. Zdeněk Pavlíček    48       OSVČ 
14. Ing. Vladimír Beránek   75 důchodce
15. Tadeáš Vojtěšek    20 student
16. Ing. Stanislav Gabriel   71 senior
17. Jana Popová    61 podnikatelka
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KAMIL PSOTKA
kandidát na starostu

VÍME, JAK DÁL

NAŠIM CÍLEM JE MODERNÍ A OTEVŘENÉ STARÉ MĚSTO

Vážení spoluobčané, 
kandidáti MO KDU-ČSL chtějí navázat na výsledky uplynulých volebních období  
a dále pro Vás pracovat.
Po celou dobu samostatného Starého Města jsme se významně podíleli na jeho celkové 
koncepci a rozvoji. Snažíme se zároveň být těmi, kteří stmelují a spojují ostatní 
pro realizaci dobrých projektů a jsme také připraveni naslouchat Vaším podnětům. 
Předkládáme Vám v číslech výsledky naší práce za minulé volební období: 
 - provedli jsme investice ve výši 274,4 mil. Kč ale i získali dotace ve výši 113,2 mil. Kč,
 - výběrovými řízeními jsme ušetřili 31,4 mil. Kč,
 - rozšířili jsme majetek města nakoupením pozemků o rozloze cca 20 hektarů,
 - provedli jsme modernizaci škol celkem za 124,3 mil. Kč a vystavěli 2 dětská hřiště, 
 -  vysázeli či podpořili výsadbu více než 40 000 stromů a keřů, 

 ale i vybudovali 265 nových parkovacích míst,
 -investovali jsme do domovů s pečovatelskou službou 25,3 mil. Kč.

Samozřejmě máme připravenu další vizi ohledně rozvoje a budování 
Starého Města. Podrobný program včetně seznamu kandidátů Vám 
přijde do každé schránky a také ho umístíme na webové stránky 
www.kdu-staremesto.cz.

Předem děkujeme za Vaši podporu kandidátky KDU-ČSL s č. 1.  
                                                                         Ing. Kamil Psotka, starosta 
                                                  

Mgr. David Lukáš
38 let, OSVČ, marketingový 

manažer, člen kontrolní 
komise, zastupitel města

Ing. Jiří Jelínek
54 let, jednatel společnosti, 

vývojář a odborník  
na informační systémy,  
člen finančního výboru

Bc. Robert Januška
50 let, referent logistiky, 

zastupitel města, předseda 
kontrolní komise

Mgr. Michal Hampala 
43 let, OSVČ, provozovatel 

půjčovny lodí na Baťově 
kanále, člen komise pro 

územní rozvoj města

Jiří Zambal
53 let, vedoucí prodejny 
Best Drive Staré Město,  
člen finančního výboru

Pozice Jméno kandidáta

6 Ing. František Sadílek

7 Miroslava Jurčíková

8 Ing. Jiří Králík

9 Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

10 Dalimil Vrána

11 Roman Pavlacký

12 Martin Rozumek

13 Bc. Jitka Škrabalová Habrovanská

14 Aleš Velgo

15 Radoslav Malina

16 Bc. Simona Cíchová

17 František Černý

• Vodní prvky do ulic a veřejných 
prostranství 

• Navýšit příspěvky spolkům  
ve městě 

• Navýšit příspěvek za nově 
narozené dítě 

• Dbát na bezpečnost ve městě  
a budovat chytré město 

• Zavést finanční příspěvek  
pro prvňáčky na školní  
pomůcky

• Vytvořit školský a zájmový fond 
pro nadané a talentované děti 

• Zavést participativní rozpočet 
občanů s minimální částkou  
2 miliony korun 

• Moderní letní areál s koupalištěm
• Rozvíjet a budovat oblíbenou 

lokalitu Staré Město - Louky
• Dbát na životní prostředí  

a investovat do výsadby stromů 
a zeleně

Vážení spoluobčané, do voleb do zastu-
pitelstva města Staré Město v termínu  
23. - 24. září 2022 kandiduje Staroměst-
ské sdružení, jako jedno z tradičních usku-
pení ve Starém Městě. Naším cílem je, aby 
se občanům ve Starém Městě dobře, bez-
pečně a spokojeně žilo. Jsme připraveni být 
Vaším hlasem v městském zastupitelstvu a 
budeme prosazovat a hájit zájmy, které bu-
dou ku prospěchu všech občanů našeho měs-
ta. Způsob Vaší volby může být různý, my by-
chom si však velmi přáli, a doporučujeme Vám 
to, abyste udělali pouze jeden křížek nahoře 
na hlasovacím lístku pro celou naši kandidát-
ku, protože jeden křížek pro č.3 stačí. 

Vážení občané, přijďte prosím k volbám a 
podpořte Staroměstské sdružení svým hla-
sem. Děkujeme za Vaši podporu. 

STAROMĚŠŤÁCI!  
Pojďte do toho  
s námi. 1 32 4 5

SPOLEČNĚ
PRO STARÉ MĚSTO volte č. 3

Komunální volby  
23.-24. 9. 2022

SPOLEČNĚ CHCEME PRO STARÉ MĚSTO
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NASTARTUJME ZMĚNU 
Vážení spoluobčané, milí Staroměšťáci, 
ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstva našeho města. Obracím se na Vás s žádostí o podporu kandidátky ODS ve Starém Městě.
V uplynulém volebním období naši členové a nezávislí kandidáti aktivně pracovali v zastupitelstvu, ve výborech a komisích města. Jako konstruktivní 
opozice jsme přednesli množství návrhů, jak zlepšit život v našem městě, pouze některé jsme byli schopni prosadit.

Náš volební program má tato zásadní témata:
1. Zvýšíme podporu spolků a zájmových kroužků.
2. Budeme prosazovat smysluplné využití prostředků z rozpočtu města, na místo realizace projektů s malým 

využitím, nízkou podporou obyvatel a vysokými náklady do budoucnosti.
3. Podpoříme další rozvoj dopravní infrastruktury včetně vybudování nové části obchvatu směrem na Jarošov 

a kruhového objezdu u radnice a u nádraží.
4. Podpoříme další rozvoj bydlení a přípravu pozemků pro individuální výstavbu, včetně startovacích bytů.
5. Pro další volební období budeme podporovat tradiční model vedení města - jeden starosta a jeden 

místostarosta.
6. Budeme podporovat partnerství a spolupráci místních podnikatelů a města.
7. Zasadíme se o významnější výsadbu a údržbu zeleně v obytných čtvrtích města.
8. V oblasti školství podpoříme vznik jeslí a dětských skupin.
9. Podpoříme moderní trendy vzdělávání dětí a mládeže, včetně pohybových aktivit a technického vzdělávání 

v součinnosti s místními podnikateli.
10. Budeme prosazovat co nejrychlejší zavedení opatření na úsporu energetických projektů ve všech budovách, 

které vlastní město.
Věřím, že společně dokážeme naplnit tyto vize tak, aby se nám ve Starém Městě žilo ještě  lépe. 
Nastartujte změnu, volte ODS s podporou nezávislých kandidátů.

Ing. Pavel Bartošík, lídr kandidátky 

KANDIDÁTKA Č. 4 STARÉ MĚSTO 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 
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Po vzoru ostatních měst, obcí a krajů přistupuje i Staré Město 
k prezentaci města v jednotném vizuálním stylu. 

Vizuální styl Starého Města má dopomáhat k vytvoření jed-
notné image města, zvyšovat povědomí o značce a stát se jedním 
z nástrojů účinné propagace města v rámci různorodých aktivit. 
Hlavním smyslem je utvářet pozitivní obraz mezi obyvateli, pod-
nikateli a turisty.

Vizuální styl utváří jednotný systém prezentace města skláda-
jící se ze symbolů, barev, písma, grafických prvků, tiskovin a ma-
teriálů.

„Do veřejné soutěže bylo podáno 11 návrhů. Z nichž odborná 
komise vybrala nejlepší návrh pana Nikoly Bogdanoviče. Tento 
návrh, který je vlastně redesignem oficiálního městského znaku, 
získal u členů hodnotící komise nejvyšší počet bodů. Proto jsme 
následně s autorem návrhu uzavřeli smlouvu o dopracování celé-
ho logomanuálu,“ řekl místostarosta Martin Zábranský.

Logo navazuje na historický znak města vyobrazující stavbu 
bílé rotundy s  apsidou, ukrytými za žlutými palisádami. Cílem 
nového loga a  uceleného vizuálního stylu je prezentovat město 
v moderním pojetí grafického designu. Konstrukci loga tvoří li-
nie o stejné šířce z důvodu zachování identického vzhledu každé 
jednotlivé linie v malém i velkém měřítku. Vizuální styl dopro-
vází „zubovité” tvary a linie symbolizující palisády z městského 
znaku. Posláním tvarů je připomínat původ loga a celé myšlenky.

„Věřím, že jsme vybrali dobře a že se s novým logem Staro-
měšťané rychle ztotožní. Nové logo bude na stránkách města ke 
stažení pro účely propagace spolupráce s městem a spolky,“ dodal 
Martin Zábranský.

Text: Aleš Korvas

STARÉ MĚSTO MÁ NOVÉ LOGO A BUDE POUŽÍVAT 
NOVÝ JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

Hodinový souboj nakonec vyhrál Petr Blaha ze Staré-
ho Města nad 220 cm dlouhým sumcem, kterého chytil 
v neděli 7. srpna 2022 naproti Veslařského klubu Morávia 
v Uherském Hradišti. Krátce po deváté hodině večer vytáh-
nul z řeky Moravy tento kapitální úlovek, který se dozajista 
řadí do kategorie životních úlovků. Více než šedesát kilo-
gramů vážící dravec udělal dlouholetému rybáři velikou 
radost.

Text: Aleš Korvas, 
foto: archiv Petr Blaha

PETR BLAHA VYTÁHNUL Z MORAVY 
DVOUMETROVÉHO SUMCE

Manuál jednotného vizuálního stylu města Staré Město9

Černobílou variantu loga lze aplikovat 
na tiskovinách či předmětech, kde 
není nutné barevné vyobrazení.
Důvodem může být ekonomické
řešení tisku nebo případy, kdy není 
technicky možné barevné logo
aplikovat.

Při aplikaci černobílé varianty loga
využívejte výhradně podkladů
s označením “CB” pro černé logo
na bílém podkladu a “B” pro bílé
logo na černém podkladu.
Je zakázáno loga přebarvit, jelikož
se loga liší v šířce linky.

Černobílá varianta

Logo

SDĚLENÍ OHLEDNĚ KONCE PLATNOSTI BANKOVEK
Sdělujeme našim zákazníkům, že u nás mohou platit bankovkami, které již od 1. července 2022 neplatí.

Bankovky nevyměňujeme, ale s placením není žádný problém.

 Marie Hráčková
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U S N E S E N Í
z 81. schůze Rady města Staré Město, konané dne 12.07.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 80. schůze rady města.
program 81. schůze rady města.

1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor včetně podílu 
na společných prostorách o celkové výměře 49,19 m2 na 
zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Veronice Hejdové, 
Sušice 189, IČO 06844910, dohodou k 30.06.2022.

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných 
prostorách o celkové výměře 54,19 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní MDDr. Zuzaně Bartkové, Záhume-
nická 207, Dolní Němčí, IČO (bude přiděleno po výběro-
vém řízení), na dobu neurčitou a nájemné ve výši:
ordinace, sesterny 1.285,00 Kč/m2 a rok 
sklady, šatny 1.105,00 Kč/m2 a rok 
čekárny, WC 650,00 Kč/m2 a rok 
za podmínky že se paní MDDr. Zuzana Bartková umístí 
na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání smluvního 
vztahu s pojišťovnami v oboru praktický zubní lékař pro 
oblast Staré Město a okolí, které vyhlašuje Krajský úřad 
Zlínského kraje. 

1.3 ukončení nájemní smlouvy ze dne 06.05.2019 uzavře-
né mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město, IČO 00567884 (pronajímatel)
a společností 1. FC SLOVÁCKO, a.s., Stonky 566, Uh. Hra-
diště IČO 25597493 (nájemce), na pronájem 
pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 
s výjimkou reklamních ploch nacházejících se na severo-
západní straně tribuny přivrácené k hřišti s umělým povr-
chem
pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně 
všech součástí, které tvoří zejména hřiště s umělým povr-
chem, oplocení a osvětlení
pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště 
budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
skladu na pozemku p. č. 7231

včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých 
nacházejících se v uvedených nemovitostech, vše v areálu 
fotbalového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dohodou k 31.08.2022.

záměr na pronájem 
pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 
s výjimkou reklamních ploch nacházejících se na severo-
západní straně tribuny přivrácené k hřišti s umělým povr-
chem
pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně 
všech součástí, které tvoří zejména hřiště s umělým povr-
chem, oplocení a osvětlení
pozemku p. č. 2420/70 na němž se nachází část travnatého 
hřiště a oplocení
pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště 
budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých 
nacházejících se v uvedených nemovitostech, vše v areálu 
fotbalového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.4 ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ná-
jemní ze dne 10.03.2022 uzavřené mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884, 
(budoucí pronajímatel) a HC Uherské Hradiště, z. s., Na 

Rybníku 1057, Uherské Hradiště, IČO 60370238, (budoucí 
nájemce), na pronájem „Kluziště včetně zázemí ve spor-
tovním areálu Širůch ve Starém Městě“ na pozemcích p. 
č. st. 2507 zast. plocha a nádvoří, p. č. 2420/1 ostat. plocha, 
p. č. 2420/41 ostat. plocha, p. č. 2420/42 ostat. plocha, p. č. 
2420/65 ostat. plocha, p. č. 2420/66 ostat. plocha, 4525/3 
ostat. plocha, 4525/19 ostat. plocha a p. č. 4525/21 ostat. 
plocha ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, dohodou k 31.07.2022, z důvodu, že město Staré Město 
nezískalo dotaci na výstavbu nového sportovního zařízení 
z investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní in-
frastruktura 2020-2024, výzva č. 11/2021 – Regiony 2021.

1.5 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 19.11.2008 včetně 
dodatku č. 1 ze dne 13.09.2021 uzavřené mezi městem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 
(pronajímatel) a panem Karlem Zálešákem, Štefánikova 
791, Uherské Hradiště, IČO 68714637 (nájemce), na pro-
nájem sociálních buněk u sportovní haly v areálu Širůch ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dohodou 
k 18.09.2022, z důvodu demolice objektu.

1.6 dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2018 
uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 00567884 (pronajímatel) a panem Kar-
lem Zálešákem, Štefánikova 791, Uherské Hradiště, IČO 
68714637 (nájemce), týkající se změny předmětu nájmu 
a výše nájemného.

1.9 zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření 
smlouvy na zřízení věcného břemene pro oprávněného 
společnost GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Kliš-
ská 940/96, IČO 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Brno, 
Zábrdovice, Plynárenská 499/1 IČO 27935311, na právo 
umístění stavby „REKO STL RS Staré Město – Obilní, číslo 
stavby: 7700103585“ na pozemku p. č. st. 249/2 a pozemku 
p. č. st. 249/6 v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město. 

1.10 zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu 
s navrhovaným stavebním záměrem a následné uzavření 
smlouvy na zřízení věcného břemene pro oprávněného 
společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé 
Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti po-
vinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Obilní čtvrť, Šiková, 
úpr. DS“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř (délka 5 m 
a 1 ks kabelový pilíř), na pozemku p. č. 4548/1 v lokalitě 
ulice Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, který je ve vlastnictví města Staré Město. 

1.11 uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spo-
lupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (inves-
tor nebo budoucí pronajímatel) a společností GasNet, s. r. 
o., Ústí nad Labem, Klíše, Klišská 940/96, IČO 27295567 
(provozovatel distribuční soustavy nebo budoucí nájemce) 
na nájem plynárenského zařízení: „IS pro RD Velehrad-
ská – II. etapa“, STL plynovod a přípojky 32 RD; plynovod 
v celkové délce 475 m a 32 ks přípojek v délce 107 m ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy

1.12 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Sportovní areál u ZŠ 1720 Staré Město“ z důvodu změny 
ceny a termínu dokončení díla.

1.13 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Hřbitov Staré Město – úprava prostranství před smuteční 
síní“ z důvodu navýšení ceny a změny termínu dokončení 

díla.

2.1 Manuál jednotného vizuálního stylu města Staré Měs-
to.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodávky Jednotný signální plán souměstí Kunovice, 
Staré Město a Uherské Hradiště.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na služby Výsadba zeleně na 
ulici Nová čtvrť, Finská čtvrť s dodavatelem GARD&N 
UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČ: 
26954575 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 902 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2, který se 
nachází pod chodníkem v lokalitě ulice Zerzavice ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
pozemku společnosti ROGAT s.r.o., č. p. 673, Boršice, IČO 
25517210, za cenu 300 Kč/m2, za účelem realizace stavby 
„Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“. 

1.8 schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 901 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a části po-
zemku p. č. 633/2 zahrada o výměře cca 3 m2, které se na-
chází pod chodníkem v lokalitě ulice Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků 
pozemků pana Antonína Kostíka, bytem Rybářská 140, 
Uherské Hradiště, a paní Dagmar Kostíkové, Zámoraví 
909, Napajedla, za cenu 300 Kč/m2, za účelem realizace 
stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“. 

3.3 schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město v individuální dotaci 
v roce 2022 žadateli:

B) Individuální dotace
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 návrh: 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)

III. souhlasí

1.1 se splácením dlužné částky paní Veroniky Hejdové, 
Sušice 189, IČO 06844910, za nájemné a služby s nájmem 
spojené, dle zápisu. 
IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého roz-
sahu na dodávky akce Jednotný signální plán souměstí 
Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště tyto dodavate-
le: ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 
Praha 4, IČ: 452 74 517, DIČ: CZ45274517, KZ ENER-
GO s.r.o., Spodní 267/1, Bobrovníky, 748 01 Hlučín, IČ: 
08972257, DIČ: CZ 08972257, SUPTel a.s., Hřbitovní 
1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 25229397, DIČ: CZ 
25229397, Yunex, s.r.o., Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 
00 Praha 5, IČ: 09962638, DIČ: CZ09962638.

V. rozhodla

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby s názvem Výsadba zeleně na ulici 
Nová čtvrť, Finská čtvrť. Vybraný dodavatel GARD&N 
UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČ: 
26954575, s nabídkovou cenou 456 619 Kč bez DPH, 552 
509 Kč vč. DPH.
 

U S N E S E N Í



U S N E S E N Í
z 82. schůze Rady města Staré Město, konané dne 29.07.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

program 82. schůze rady města.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Revitaliza-
ce ulice Škroupova, Staré Město – Špitálky s dodavatelem 
RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 
25598643 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.3 žádost o dotaci na projekt Revitalizace ulice Slavomí-
rovy, Staré Město z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy, výzva č. 10/2021.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby na akci Ozelenění ulice Velehradská ve Starém 
Městě – 1. etapa.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na akci Jednotný signální plán 
souměstí Kunovice, Sta-ré Město a Uherské Hradiště, část 
Staré Město s dodavatelem Yunex, s.r.o., se sídlem Siemen-
sova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 09962638 v sou-
ladu s návrhem smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.6 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Kluziště 
včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Měs-
tě s dodavatelem STAVBY VANTO s.r.o., se sídlem nám. 
Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

II. doporučila zastupitelstvu města

2.1 schválit Koncepci komunikace Městského úřadu Staré 
Město s veřejností.

III. projednala

2.1 Koncepci komunikace Městského úřadu Staré Město 
s veřejností. 

IV. rozhodla

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revi-
talizace ulice Škroupova, Sta-ré Město – Špitálky - veřejná 
zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. Vybraný dodavatel RYBÁRIK, s.r.o., 
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 25598643 s nabíd-
kovou cenou 6 948 000,00 Kč bez DPH, 8 407 080,00 Kč 
vč. DPH.

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodávky Jednotný signální plán souměstí 
Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště, část Staré Měs-
to. Vybraný dodavatel Yunex, s.r.o., se sídlem Siemensova 
2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 09962638, s nabíd-
kovou cenou 309 014,00 Kč bez DPH, 373 906,94 Kč vč. 
DPH.

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Kluzi-

ště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě - veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraný dodavatel 
STAVBY VANTO s.r.o., se sídlem nám. Svobody 362, 686 
04 Kunovice, IČ: 28269314 s nabídkovou cenou 35 799 
713,00 Kč bez DPH, 43 317 652,73 Kč vč. DPH.

V. určila

2.4 vyzvat k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
na akci Ozelenění ulice Velehradská ve Starém Městě – 1. 
etapa tyto dodavatele: GARD&N UH s.r.o., Hra-dišťská 90, 
686 03 Staré Město, IČ: 26954575, FLORSTYL s.r.o., ná-
městí Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ: 60731346, Ing. 
et Ing. Ondřej Štěpančík, Částkov 111, 687 12 Bílovice, IČ: 
76604756, Pokosíme s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 1281, 
760 01 Zlín, IČ: 10713077.

VI. vzala na vědomí

2.2 finanční spoluúčast na projektu Revitalizace ulice 
Slavomírovy, Staré Město z Národního programu Život-
ní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, výzva č. 
10/2021 ve výši nejméně 13.280.883,46 Kč.

5.1 hospodaření města Staré Město k 30.06.2022.

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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VI. vyhlašuje

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

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, kte-
rá do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nomi-
naci zašle kompletně vyplněný nominační formulář. Návr-
hy na nominaci je možné podávat do 31.08.2022 písemně 
na adresu nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (nebo 
prostřednictvím podatelny MěÚ). Nominační formulář 
a pravidla pro Oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti 
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit 
ve Starém Městě, jsou zveřejněny na webových stránkách 
města Staré Město.

5.1 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení v roce 2022 v souladu s Pravidly 
pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje 
bydlení. 
Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2022 je stanovena 
v termínu od 14.07.2022 do 24.08.2022. 

VII. potvrzuje

3.2 ve funkci ředitelky Střediska volného času Klubko Staré 
Město, příspěvková organizace, se sídlem U Školky 1409, 
686 03 Staré Město paní Mgr. Moniku Havláskovou na dal-
ší funkční období 6 let. 

VIII. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele Lodě-hausbóty z.s., IČO 28554396, 
Zerzavice 2173, Staré Město o dodatečné povolení dle § 

129, stavebního zákona na oplocení části areálu Přístaviště 
Staré Město, Zerzavice 2173 na pozemcích parc.č. 4500/11, 
4498/4 a 3884/2 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.2 žádost žadatelů paní *** a pana *** o společný sou-
hlas dle § 96a stavebního zákona na přístavbu, nástavbu 
a stavební úpravy rodinného domu č.p. 435, přístavbu, 
nástavbu a stavební úpravy zahradního domku, přístřešek 
pro posezení, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí 
ul. Za Radnicí, na pozemcích parc. č. 305/1, 179/1,4549/3, 
304/1 a 305/2 v k. ú. Staré Město u Uherského.

4.3 žádost žadatelů paní *** a pana *** o společný souhlas 
dle § 96a stavebního zákona na novostavbu rodinného 
domu ul. Na Kopci na pozemcích parc.č. 2561/32, 7316/2 
a 7310/3 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.4 žádost žadatele pana *** o územní souhlas dle § 96 sta-
vebního zákona na stavbu zahradního domku u rozesta-
věné stavby RD, ul. Trávník, na pozemcích parc. č. 171/5 
a 233/112 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

IX. projednala

6.1 zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Staré 
Město o provedených kontrolách v roce 2022. 

X. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem 
pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 
s výjimkou reklamních ploch nacházejících se na severo-
západní straně tribuny přivrácené k hřišti s umělým povr-
chem
pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně 
všech součástí, které tvoří zejména hřiště s umělým povr-
chem, oplocení a osvětlení
pozemku p. č. 2420/70 na němž se nachází část travnatého 

hřiště a oplocení
pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště 
budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých 
nacházejících se v uvedených nemovitostech, vše v areálu 
fotbalového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

6.1 zabývat se doporučeními kontrolního výboru ke kon-
trole plnění nájemní smlouvy za správu hřbitova a proná-
jem smuteční síně a agendy s tím spojené a předložit radě 
města stanovisko k doporučením dle zápisu. 
 T: 25.08.2022

2. Řediteli příspěvkové organizace Technické služby Staré 
Město 

6.1 zabývat se požadavky a doporučeními kontrolního 
výboru ke kontrole hospodaření příspěvkové organizace 
Technické služby Staré Město za rok 2021 a předložit radě 
města stanovisko k požadavkům a doporučením dle zápi-
su. T: 25.08.2022

3. Odboru hospodářsko-správnímu

2.1 aktualizovat spisový řád v návaznosti na Manuál jed-
notného vizuálního stylu města Staré Město. T: 25.08.2022

6.1 zabývat se závěry kontrolního výboru ke kontrole 
poskytování dotací neziskovým organizacím za rok 2021 
a předložit radě města stanovisko k závěrům dle zápisu.
 T: 25.08.2022

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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LÉTO PLNÉ TÁBORŮ S KLUBKEM
Nejen ve Starém Městě, ale i v okolních obcích proběhlo 
během letních prázdnin 20 příměstských táborů a 1 pobytový tábor na Žítkové. Tábory měly
různé motivace i zaměření a děti si proto měly opravdu z čeho vybírat. Ať už výtvarné či
sportovní činnosti, cestovat časem nebo kolem světa, poznávat přírodu, zkusit být
záchranářem, kuchařem i youtuberem, zatancovat si. Zkrátka každý si mohl vybrat čím si
prázdninové dny zpestří. Táborů se zúčastnilo celkem 463 dětí a my věříme, že si to s námi
užili.
Na všechny se těšíme v zájmových kroužcích, do kterých se již můžete přihlašovat nebo na
dalších akcích a táborech.

SVČ Klubko Staré Město
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Za velmi příznivého počasí se v sobotu a neděli 13. - 14. srpna 
2022 konaly tradiční rybářské závody Staroměstský Čochtan. Na 
slepém rameni řeky Moravy s označením Čerťák se závodů zú-
častnilo 90 rybářů, což je téměř o dvě desítky více, než tomu bylo 
při uplynulém ročníku závodů.  V kategorii Kapr zvítězil a hlav-
ní cenu, sochu Čochtana spolu s dárkovým košem, od starosty 
Starého Města Ing. Kamila Psotky získal pan Adamik za kapra 
64,5 cm. Druhé místo obsadil pan Nožička s  úlovkem kapra  
61 cm a třetí příčku obsadil pan Blaha s kaprem dlouhým 58 cm.  
V  kategorii Amur zvítězil pan Křiva s  amurem délky 60,5 cm. 
V kategorii Candát zvítězil pan Trňák za rybu dlouhou 49,5 cm.  

Nezbývá než se těšit na další ročník závodu. 
Text: Aleš Hřib, předseda staroměstských rybářů, 

Foto: Aleš Korvas

První srpnový víkend uspořádal spolek přátel historie Morri-
gan již šestnáctý ročník lukostřeleckého turnaje Chřibský krka-
vec. I přes nepřízeň počasí se sešlo na pětadvacet střelců, všech 
věkových kategorií, od pěti do sedmdesáti let, ze všech koutů Čes-
ka a Slovenska, od Českých Budějovic, přes Krnov až po Košice. 
Nejmladší účastnicí byla Klárka Kašparová a nejstarším účastní-
kem byl František Pelíšek, oba ze Starého Města. Svou návštěvou 
nás podpořil i místostarosta Starého Města Martin Zábranský.

Hlavní turnaj probíhal v sobotním deštivém počasí a k veče-
ru se podařilo odstřílet všechny disciplíny. Roving, Ústupovka 
a Staroměstský clout. Celkové vítězství obhájil z  loňského roku 
Jan Kašpar ze Starého Města. Nejlepší ženou byla Jana Ospálko-

vá ze Zábřehu na Moravě. Nejlepší střelkyní mezi juniory Silvie 
Brindžáková z Krnova.

Nedělní doplňkové disciplíny Duel a Lov na srnce se staly ko-
řistí Lukáše Drtila ze Zábřehu na Moravě a Pavla Hořáka z Uher-
ského Hradiště.

 Poděkování patří všem organizátorům za zvládnutí tur-
naje přes nepřízeň počasí, městu Staré Město za finanční výpo-
moc, Lukromu a panu Michalovi Slováčkovi za možnost uspořá-
dat turnaj na loukách u jezer a finanční společnosti Euregnia.

Pro příští, sedmnáctý ročník, bychom si přáli hlavně lepší po-
časí, které by přineslo i více střelců.

Text: Bohumil Višenka, Foto: Aleš Korvas a Morrigan

ČOCHTAN PŘILÁKAL VÍCE RYBÁŘŮ NEŽ VLONI

CHŘIBSKÝ KRKAVEC NA LOUKÁCH
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Konečně po roce se v Základní umělecké škole pořádaly zrov-
na dva turnusy letního příměstského tábora Léto s tancem.

První termín v měsíci červenci vedly Sandra Duffková a Vero-
nika Říhová. Nesl se v duchu pohádek Walta Disneyho konkrét-
ně Vaiana, Popelka, Na vlásku, Ledové království, Kráska a Zvíře 
a byl věnovaný spíše menším dětem ve věku od 6 do 13 let. 

Nejenom, že se denně tančilo, choreografovalo a pantomimu 
si též děti oblíbily, ale také se malovalo a soutěžilo. Překvapením 
pro děti bylo jedno přenocování v  koncertním sále, které děti 
zvládly na jedničku. O pestré svačiny a výbornou přípravu se po-
staral kolektiv zaměstnanců Potravin Marie Hráčkové, za které 
jim patří velké poděkování. Stejně tak děkujeme i restauraci Sa-
laška za výborné obědy. 

Text: Veronika Kaštánková, 
Foto: Sandra Duffková

Druhý termín Léta s tancem pod vedením Veroniky Kaštán-
kové a Lucie Novákové se konal hned začátkem srpna na téma 
Mickey Mouse a Minnie a věnovaný byl žákům ZUŠ ve věku od 
10 do 15 let. Kdo se pohyboval v průběhu dne po našem městě, 
měl možnost spatřit třicet tanečnic v tomto kostýmu na cestě na 
oběd nebo z  něj. Navštívily jsme také koupaliště a  celotýdenní 
připravovanou choreografii na toto téma tam zatančily. Ve stejný 
den jsme i v budově ZUŠ přespaly. Díky buchtám od všech ma-
minek jsme měly o snídani postaráno. A jak se vlastně tábor líbil 
samotným dětem?

„První srpnový týden se po druhé uskutečnil baletní tábor 
Léto s tancem. Téma jsme měly Mickey a Minnie. Nacvičily jsme 
tři menší choreografie a  jedno hlavní vystoupení. Vystupovaly 
jsme s  tím na koupališti a poslední den jsme vše předvedly ro-
dičům. Tábor byl naprosto skvělý a to díky všem a hlavně paním 
učitelkám. Už se  těším na příště!“ řekla Sára Feldvabelová. 

Její slova potvrzuje i Zuzana Pavlíková. „Vždy jsou tábory su-
per, ale tenhle je určitě ten nejlepší. Měly jsme skvělý program, 
takže nebylo možné, abychom jsme se nudily.  Moc často se 
nestává, že vystupujete na koupáku. Mockrát ne. Byl to oprav-
du velký zážitek. Nejlepší na tom týdnu bylo, že jsem mohla být 
s kamarádkama. Už se těším a doufám, že bude tábor příští rok 
zas,“ dodala Zuzana stejně jako Tereza Stuchlíková „První tábor 
v minulém roce byl super, ale tento rok byl nejlepší v mém životě. 

Hry, cvičení, bojovka v noci v budově ZUŠ. Děkuji všem, kteří 
připravovali tento tábor.“

Text: Veronika Kaštánková, foto: Šimon Slavík

LÉTO S TANCEM PŘILÁKALO DESÍTKY DĚTÍ

PRÁZDNINY V ZUŠ
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Sportoviště na Širůchu patřilo v  sobotu odpoledne 13. srpna 
2022 hasičům. Konaly se zde již tradiční hasičské závody „O pu-
tovní pohár starosty města Starého Města“  družstev v požárním 
útoku. Letošní ročník byl pro domácí borce jedinečný v  tom, že 
se staroměstským dobrovolným hasičům podařilo poskládat dvě 
družstva, což bylo podle starosty jednotky Sboru dobrovolných ha-
sičů ve Starém Městě Josefa Vandy vůbec poprvé v historii. „Letos 
se naši mládežníci rozhodli, že postaví další tým proti ostříleným 
matadorům, kteří se běžně závodů účastní. Máme z toho velikou 
radost, protože se dosud nikdy nic takového nepodařilo a znamená 
to, že ve Starém Městě je dostatečný počet kvalitních borců, kteří se 
mohou postavit na start závodů,“ uvedl Josef Vanda.

Pohár starosty města, o který se při závodech soutěží, vyhráli 
letos dobrovolní hasiči ze Svatobořic a v ženské kategorii obsadily 
první příčku ženy z Míkovic. Celkově se sobotního klání zúčastnilo 
12 družstev, z toho jedenáct mužských a jedno ženské.

Text a foto: Aleš Korvas

Dokážete si představit, jak by mohla vypadat města budouc-
nosti? Města, ve kterých chtějí žít naše děti? Přijďte se podívat 17. 
9. do areálu Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě, 
Velehradská 1527, 68603 Staré Město. 

Na festivalu stavebních řemesel, techniky a technologií si vy-
zkoušíte, jak se dnes řemeslníkům pracuje, podíváte se na výstavu 
měst budoucnosti, která postavilo od ledna 2022 přes 1000 žáků 
66 tříd z 23 základních škol a 4 krajů.

O výrobu ptačích krmítek se postarají učni a mistři naší školy, 
pod jejichž odborným vedením si děti samy jedno vyrobí a zajistí 
tak ptáčkům na zimu dostatek míst, kde se budou moci nakrmit.

Po absolvování speciálně připravených stanovišť těmi nejzná-
mějšími odborníky v  oboru stavebnictví děti získají „Mistrov-
skou zkoušku“ a  odnesou si nejen vysvědčení, ale také medaili 
stavebního mistra.

Nebude chybět ani občerstvení, tombola a  pro ty nejmenší 
skákací hrad.

Cílem II. ročníku stavebního festivalu „Stavíme budoucnost 
aneb inspirujeme se přírodou“ je rozšířit mezi děti a mládež pro-
střednictvím kreativního vzdělávání povědomí o  technických 
oborech, jako je stavebnictví. Propojení organizátorů Nadační 
fond Řemeslo pomáhá, Střední odborná škola a Gymnázium ve 
Starém Městě a  Slovácké muzeum v  Uherském Hradišti je zá-

rukou edukace, zábavy a  poznání pro všechny věkové skupiny. 
Každý ve věku od 4 - 99 let si zde najde to své. Staňte se součástí 
budoucnosti, akce bude probíhat v sobotu 17. září 2022 od 9 – 17 
hodin.

Text a foto: SOŠG Staré Město

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY 
MĚSTA STARÉHO MĚSTA

VE STARÉM MĚSTĚ SE BUDE STAVĚT BUDOUCNOST



Ke dni 1. 10. 2022 dojde k částečné integraci systémů MHD 
v Uherském Hradišti  (MHDUH) a Integrované dopravy Zlínské-
ho kraje (IDZK). V této fázi bude integrace spočívat v možnosti 
nahrát si časový kupón MHDUH na krajskou kartu Zetka.

Princip fungování: 
Cestující, který si na Zetku nahraje časový kupón MHDUH 

(čtvrtletní, měsíční), bude moci po dobu jeho platnosti využívat 
jak spoje MHDUH, tak autobusové (ovšem ne vlakové) spoje 
IDZK na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. 

Cestující, který si na Zetku nahraje časový kupón IDZK na 
zónu 500 (třicetidenní, sedmidenní), bude moci po dobu jeho 
platnosti využívat autobusové i vlakové spoje IDZK, avšak ne spo-
je MHDUH.

Karta Zetka: 
Zetku lze zakoupit on-line v e-shopu idzetka.cz nebo v infor-

mačních kancelářích IDZK (https://www.idzk.cz/informacni-kan-
celare). Běžná cena karty je 130,- Kč, do konce září je nabízena za 
akční cenu 99,- Kč.

Časové kupóny IDZK je možné na kartu nahrávat od 1. čer-
vence 2022, nahrávání časových kupónů MHDUH bude spuštěno 
v průběhu září 2022.

Nahrávání časových kupónů MHDUH na kartu Zetka je prv-
ním krokem k budoucí plné integraci systémů MHDUH a IDZK.

Co jsou to časové jízdenky?
Jde o  jízdenky s  platností 30 dní nebo 90 dní, které nahradí 

současné papírové měsíční a čtvrtletní časové jízdenky. K pořízení 
těchto jízdenek a prokazování v autobusech bude nutné vyřídit si 
čipovou kartu, tzv. Zetku.

Karta Zetka je jednoduchá elektronická peněženka pro cesto-
vání po Zlínském kraji autobusy a vlaky Integrované dopravy Zlín-
ského kraje. Můžete s ní pohodlně platit jednotlivé jízdné. Nabijete 
ji u řidiče, ve vlaku, na železničních stanicích i on-line. Snadno se 
vejde do peněženky a ušetříte s ní při přestupu na navazující spoj. 
Slouží také jako nosič předplatné jízdenky.

Jak si kartu vyřídit? 
Buď na e-shopu  (idzetka.cz), nebo na autobusovém nádraží 

v Uherském Hradišti. Vyřízení karty trvá cca 3 týdny, takže věc 
neodkládejte. 

 *V případě 30 denní občanské jízdenky má cestující tuto 

ZLÍNSKÝ KRAJ V RÁMCI INTEGRACE DOPRAVY V CELÉM KRAJI PŘIPRAVUJE 
OD 1. 10. ZMĚNU I V SOUMĚSTÍ STARÉ MĚSTO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ - KUNOVICE
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možnost volby:  
• pořídí si časové jízdné do příměstských autobusů za 360 

nebo 432 Kč → po dobu 30 dnů může jezdit pouze příměstskými 
autobusy v souměstí UH – SM – KUN

• pořídí si časové jízdné MHD UH za 400 Kč → po dobu 
30 dní může jezdit jak příměstskými linkami v souměstí UH – SM 
– KUN, tak i linkami MHD

Jednotlivé jízdenky
Jednotlivé jízdenky (tj. jízdenku na jednotlivou jízdu) si ces-

tující mohou zakoupit přímo v autobusech u řidiče, jak tomu je 
doposud, nebo si také vyřídit kartu Zetka (viz výše).

Druhy časového jízdného Autobusy linek MHD UH Autobusy příměstské dopravy 
(v souměstí UH-SM-KUN) 

1.	 90 denní občanská 850 Kč platí časová jízdenka MHD UH
2.	 90 denní žáci (6 až 26 let) 430 Kč platí časová jízdenka MHD UH
3.	 90 denní senioři- nad 65 let 430 Kč platí časová jízdenka MHD UH

4.	 30 denní občanská* 400 Kč
360 Kč /nepřenosná
432 Kč/přenosná
platí časová jízdenka MHD UH

5.	 30 denní žáci (6 až 26 let) 200 Kč platí časová jízdenka MHD UH
6.	 30 denní senioři- nad 65 let 200 Kč platí časová jízdenka MHD UH
7.	 7 denní - 120 Kč/nepřenosná

144 Kč/přenosná
8.	 Celosíťová jízdenka 30 denní 
(platí pro veškerou veřejnou dopravu ve 
Zlínském kraji)

platí i v autobusech MHD 
UH

2 500 Kč/nepřenosná
3 000 Kč/přenosná

https://idzetka.cz/
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LETNÍ TÁBORY
V letošním roce uspořádala farnost jako již tradičně dva po-

bytové tábory - pro děti mladšího školního věku pod vedením 
Vojtěcha Giesla a pro starší děti školou povinné v čele s Jiřím No-
skem. Nabídka byla poprvé obohacena o příměstský tábor, jehož 
se ujala Alžběta Pleváková. 

Mladší děti, které byly ubytovány na faře ve Velkém Újezdu 
u Olomouce, se od 10. do 16. července seznamovaly s význam-
nými postavami Starého zákona. Zaujalo je to natolik, že při zá-
věrečné pokladové hře byly ochotny uběhnout trasu, která při 
konečném součtu měřila 18 km. 

Starší děti na táborové základně Tokačeka ve Skavsku se ve 
dnech 28. července až 7. srpna 2022 zúčastnily jedenáctidenní 
expedice do minulosti, kde pomáhaly profesorovi, který vynale-
zl stroj času. A  tak měly možnost prozkoumat minulost, avšak 
musely se vyrovnávat se skupinou „narušitelů“ a poradit si s řeše-
ním mnoha zapeklitých potíží. Svou odvahu mimo jiné prokázaly 
při nocování venku v přírodě.

Skupinka asi 15 dětí farního příměstského tábora v  posled-
ním červencovém týdnu podnikala výlety a věnovala se rukoděl-
ným a dalším zájmovým činnostem.

Děkujeme hlavním organizátorům a  také všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem účastnili přípravy a realizace všech táborů.

BOHEMIACHOR
Smíšený pěvecký sbor Bohemiachor vystoupil 6. srpna v chrá-

mu Sv. Ducha s písněmi, z nichž některé nastudoval přímo ve Sta-
rém Městě během předcházejícího týdenního pobytu. Akustika 
našeho chrámu umožnila výjimečný zážitek při poslechu písní 
českých i  světových autorů, např. Exercitia mythologica, Svatba 
v Káni Galilejské, Nového léta vinšujem.

Foto: František Ingr. 
Člověk a víra

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V neděli 4. září 2022 ve 14.00 hod. budeme při mši sv. v koste-

le Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Boha o dary Ducha Sva-
tého pro nový školní rok 2022/2023 pro všechny učitele, vycho-
vatele, žáky a studenty. Při mši svaté budou požehnány aktovky 
prvňáčků. Jsou zváni také všichni táborníci, budou mít možnost 
se zde znovu setkat se svými kamarády. 

Poté, tj. od 15:15 do 16:30, bude v okolí kostela následovat zá-
bavné odpoledne, kdy si děti můžou vyzkoušet zajímavé aktivity, 
které pro ně připravily staroměstské kluby a spolky. Za splněné 
úkoly je čeká odměna.   

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA
 - NÁBOŽENSTVÍ

Vážení rodiče, 
srdečně vás zdravím. Začátek školního roku se nezadržitelně 

blíží, proto je třeba také myslet na výuku náboženství. Jako křes-
ťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí 
před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho 
budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přiká-
zal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, 
s  obsahem Bible a  se zásadami praktického křesťanského živo-
ta. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní 
„rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní 
děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, 
pro děvčata i  chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a  stře-
doškoláky společenství mládeže. Výuka začne v pondělí 12. září 
2022! Bližší rozpis najdete na přihlášce. P. Miroslav Suchomel

VÝSTAVA „VĚŘ TOMU, 
NEBO NE“

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 17 hodin, v rámci slavnostního zahájení 
hodových slavností, proběhne v polyfunkčním sále pod kostelem 
Svatého Ducha vernisáž výstavy fotografií, která dokumentuje prů-
běh 20leté výstavby kostela Svatého Ducha. Příznačný název Věř 
tomu, nebo ne! naznačuje, že i přes všechny obtíže a strasti, které 
stály u zrodu a vynořovaly se i během stavby, se podařilo velké dílo, 
o které se stará Bůh. O tom, že neuvěřitelné se stalo skutečným, 
jsme se mohli už za dvě desetiletí přesvědčit. 

Fotografie Františka Ingra a Milana Zámečníka je možné zhléd-
nout do 21. 10. 2022 vždy v době, kdy je otevřeno infocentrum na 
nám. Velké Moravy, jež výstavu návštěvníkům zpřístupní. Výstavu 
pořádá farnost Staré Město ve spolupráci s městem Staré Město.



Zahájení školního roku
v neděli 4. září 2022 

Slavnostní mše svatá
ve 14:00 hod. 

v kostele sv. Ducha s prosbou o dary Ducha svatého
pro učitele, vychovatele, katechety, žáky a studenty.

    Při mši svaté budou požehnány aktovky prvňáčků.

Zábavné odpoledne
v 15:15 – 16:30 hod. 

na náměstí Velké Moravy za kostelem na děti čekají
zábavná stanoviště s úkoly a odměnou.

Na akci zvou:

farnost Staré Město
 

     

           
jednota Staré Město 

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město organizova-
la v tomto školním roce již jedenáctý ročník fotografické soutěže 
s  chemickým zaměřením „Chemie objektivem“. Cílem soutěže 
orientované na žáky základních a středních škol je posílení vzta-
hu k přírodním vědám. Motivace výuky chemie je vzhledem ke 
snižujícímu se zájmu o přírodovědné obory, a tedy i chemii zá-
važným přetrvávajícím problémem. Tématem letošního ročníku 
byly „Karboxylové kyseliny, jejich výskyt a použití“.

Do soutěže se zapojilo 73 žáků z devatenácti základních a de-
víti středních škol Zlínského kraje. Porota bodově hodnotila 
zpracování, název a chemický komentář 103 soutěžních snímků. 
V první kategorii (základní školy) zvítězila Michaela Mikešová ze 
ZŠ Halenkovice se snímkem „Moje záliba – moje radost“, ve dru-
hé kategorii (střední školy) Romana Březinová ze SUPŠ Uherské 
Hradiště se snímkem „Mikrosvět“.

Slavnostní vernisáž výstavy třiceti nejlepších fotografií se 
uskutečnila v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje 16. června 2022. Akci podpořila 
svou účastí radní Zlínského kraje pro oblast kultury a  školství 
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., dále vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a  sportu Zlínského kraje PhDr. Stanislav Minařík 
a personální ředitel firmy Fatra, a.s. Napajedla Mgr. David Čuda. 
Vernisáže se zúčastnili autoři vystavených snímků, jejich učitelé 
a rodiče a další pracovníci odboru školství. Deset nejúspěšnějších 
mladých fotografů a  fotografek převzalo z  rukou ředitele školy 
Mgr. Bedřicha Chromka diplomy a věcné dary, které poskytla fir-
ma COLORLAK, a.s. Staré Město a firma Fatra, a.s. Napajedla.

Pořadatelé si pro své hosty připravili poutavý program. Slav-
nostní atmosféru navodil hrou na violu Pavel Petrucha, student 
pořádající školy. Jak již tradičně k  této vernisáži patří studenti 
Vojtěch Biroš a Marek Regentík předvedli efektní chemické po-
kusy, které se těšily velkému zájmu všech přítomných.

Vítězům a autorům vystavených snímků gratulujeme k úspě-
chu a všem žákům, kteří poslali do soutěže své fotografické práce, 
děkujeme za účast. Nejlepší fotografie soutěže jsou trvale vysta-
veny v  prostorách Odboru školství, mládeže a  sportu Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje v 15. budově (Baťův institut), 5. etáž.  
Přijďte si je prohlédnout i vy, srdečně vás zveme.

Text: Ing. Růžena Borková, 
Foto: Nikola Brázdilová, 

VERNISÁŽ SOUTĚŽE „CHEMIE OBJEKTIVEM“





                                

                                                  Memoriál 

        Vojty Rosůlka 
 

 

                            Zveme vás na cykloturistický výlet za krásami Chřibů 

17. 9. 2022 
 

Průběžný start probíhá od 8 hod. do 10 hod. z fotbalového hřiště SFK Target Břestek, které 

se nachází 12 km od Starého Města u Uherského Hradiště. Na startu každý účastník obdrží 
podrobný plánek trasy dle vlastního výběru. 

Trasa A 59 km, trasa B 51 km, trasa C 32 km, trasa D 9 km a trasa E 75 km pro silniční kola. 

Po dojezdu do 17 hod. obdrží každý účastník diplom a občerstvení. 

 

Srdečně zvou pořadatelé 

www.facebook.com/rc.ctyrlistek

Informace:  Martina Všetulová │telefon: 603 267 285 │ e-mail: rcctyrlistek@klubkosm.cz

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

Sobota 17. 9. 202�│8 – �� h
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM STARÉ MĚSTO 

(SOKOLOVNA)
VSTUPNÉ: PRODÁVAJÍCÍ 50 KČ│KUPUJÍCÍ 1 KČ

KAŽDÝ SI VĚCI PRODÁVÁ SÁM!!!

REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST od 15. 8. 2022 (00.00 h) 

 POZOR!!! POUZE prostřednictvím on-line přihlášení na: 
www.klubkosm.cz/akce
(Pokud ještě nejste v našem systému registrovaní, musíte se první registrovat 
a až posléze přihlásit na akci. Nápověda k registraci na výše uvedených 
stránkách,nebudete-li si vědět rady, volejte na tel. 725 502 297).



Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 1. 10. – 2. 10. 2022
Program:

Čtvrtek 29. 9. 2022 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Polyfunkční sál
kostela Sv. Ducha

Vernisáž výstavy fotografií Františka Ingra a Milana Zámečníka  
„Věřte nebo ne“
Od 29. 9. 2022 do 21. 10. 2022, út - ne 11:00 až 16:30 h

Sobota 1. 10. 2022 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky

16:00 hod.  radnice Povolení hodů

16:30 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Veronika Čejková, Matěj Lubomír Jegla

Neděle 2. 10. 2022 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne
SPT Dolina, Staroměstská kapela, Repetilky, DFS Dolinečka , CM Dolinka při ZUŠ Staré Město,  
CM Dolinečka, CM Bálešáci, Staroměští mládenci, CM Špica

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Polyfunkčního sálu kostela Sv. Ducha

slavnostislavnostiMMichalskéichalské
Hody Hody 
     s právem     s právem
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Dne 6. 8. 2022 uplynulo pět let od úmr-
tí Františka Tichoně. S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 16. srpna 2022 by se dožil 90 let náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček pan Jaroslav Ně-
mec ze Starého Města.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Jak rádi bychom Ti chtěli k Tvým narozeni-
nám přát, ale už můžeme jen kytičku na hrob 
dát a vzpomínat.
Dne 13. září 2022 by oslavil své 90. narozeni-
ny pan Jaroslav Pelka ze Starého Města.
Byl dlouholetý člen staroměstských hasičů. 
S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dne 6. listopadu to bude 35 let od doby, kdy 

odešel od všech, které měl rád.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka a děti s rodinami.

V minulých Staroměstských novinách bylo chybně uvedeno, 
že pan Lubomír Stašek by se dožil 80 let 16. května 2022. Správ-
né datum je 16. srpna 2022. Za chybu se pozůstalým omlou-
váme.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin  bude 12. září 2022. 

Další noviny vyjdou 30. září 2022.

Vzpomínka

✔ 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

I letos pro Vás máme pozvánku na Staroměstský den vína, je-
hož sedmý ročník se uskuteční tradičně v Jezuitském sklepě na 
náměstí Velké Moravy 8. října 2022. Od rána bude sklep otevřen 
pro účastníky akce Na kole vinohrady, která má v  Jezuitském 
sklepě již tradiční místo protnutí několika tras. Od 17:00 pak 
startuje večerní část programu s řízenou degustatací hostujícího 
vinařství, volnou degustací vín staroměstských vinařů a zábavou 
u cimbálu.

„Letos se nám podařilo pro řízenou degustaci zajistit oprav-
du velké jméno moravského vinařství, Vinselekt Michlovský 

z Rakvic. Jejich vína jsou vysoce hodnocena nejen na našich, ale 
i světových výstavách. Byl velký problém z široké nabídky vybrat 
omezené množství vín pro potřebu řízené degustace, proto jsme 
letos její formát rozšířili na jedenáct vzorků. Koštovat budeme 
perfektní vyzrálá vína, nejmladší bude ročníku 2019, ale většina 
2018 a starší. Návštěvníci se opravdu mají na co těšit,“ slibují po-
řadatelé z domácího Klubu přátel vína.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu zakoupíte v  předprodeji 
v Info centru na náměstí Velké Moravy od 1. září 2022. 

Text: Klub přátel vína

JEZUITSKÝ SKLEP SE NAPLNÍ VÍNEM



LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ

Foto: Aleš Korvas



O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA STARÉHO MĚSTA

Foto: Aleš Korvas


