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Letní prázdniny jsou definitivně za námi a ve středu 1. září byl 
zahájen nový školní rok.

Stejně jako loňský rok i  letošní byl bohužel hned od začát-
ku poznamenán stále trvajícími epidemiologickými opatřeními. 
Z důvodu omezeného počtu žáků byli proto při zahájení přítom-
ni pouze žáci a někteří rodiče žáků z nejnižších ročníků jednotli-
vých stupňů. Od osmi hodin přivítal ředitel Základní školy Staré 
Město Jan Zábranský v  atriu druhého stupně žáky šestých tříd 
společně s jejich třídními učitelkami. U mikrofonu se postupně 
vystřídali také senátor Josef Bazala, starosta Starého Města Kamil 
Psotka, místostarosta Martin Zábranský, předseda SRPŠ Roman 
Janík a duchovní správce staroměstské farnosti otec Miroslav Su-
chomel. Všichni šesťákům popřáli co nejvíce studijních úspěchů, 
aby si vytvořili skvělý kolektiv a do školy chodili s radostí.

Ostatní ročníky pozdravil ředitel s panem starostou a otcem 
Suchomelem pouze ze školního rozhlasu. Poté se již všichni pře-
místili na první stupeň, kde již na dvoře školy netrpělivě čekali 
rodiče společně se svými letošními prvňáčky. U některých byla 
nervozita větší, u  někoho menší a  u  mnohých naopak žádná. 
I zde všem popřálo nejužší vedení školy a města vše nejlepší a po-
kud možno normální školní rok bez dalších opatření.

Letošní rok má Základní škola Staré Město 784 žáků, což je 
o necelé dvě desítky více než v uplynulém školním roce. Všech-

ny žáky kromě prvňáčků čekalo také povinné testování na CO-
VID-19, na který základní škola použila antigenní testy. Během 
prvního dne nebyl zaznamenán ani jeden pozitivní případ stej-
ně jako na druhý den u prvňáčků. Žáci, kteří se testovat odmítli, 
nebo jejich testování nedovolili rodiče, museli mít ve škole po ce-
lou dobu nasazenu roušku včetně vyučování.

Text a foto: Aleš Korvas

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022



4

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ve Starém Městě bude 5 volebních okrsků, a to: 

Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium, Velehradská 1527

Volební místnosti budou pro voliče otevřeny 
v pátek od 14 do 22 hodin 

a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní 
úřad, který vede stálý seznam voličů o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat ode dne vyhlášení 
voleb do PS PČR, tj. od 31. prosince 2020, a to:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nejpozději do 1. října 2021
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nejpozději do 1. října 2021
c) osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR

Zahájení školního roku znamenalo také první zasedání nově 
zvolené školské rady. Ta má ve své kompetenci kromě schvalová-
ní výroční zprávy a provozního řádu školy a družiny také kont-
rolu chodu základní školy. V loňském roce skončil tříletý mandát 
jednotlivým členům, a proto byli zvoleni nebo vybráni noví zá-
stupci z řad žáků, zástupců školy a zřizovatele, kterým je město 
Staré Město.

Členové školské rady, kterými jsou místostarosta Martin Zá-
branský, starosta Kamil Psotka Martina Všetulová za zřizovatele, 
Martin Motyčka, Jarmila Balážová, Jana Ferdová jako zástupci 
školy a Iva Bříštělová, Aleš Korvas a Vojta Foltýnek za zástupce 
rodičů. Předsedou školské rady byl jednohlasně zvolen bývalý 
předseda školské rady a místostarosta Starého Města Martin Zá-
branský.

Text a foto: Aleš Korvas

ŠKOLSKÁ RADA SCHVÁLILA STARONOVÉHO PŘEDSEDU
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První zářijový víkend byl na náměstí Velké Moravy ve zname-
ní Velkomoravského koncertu. Zahájení hudebního odpoledne si 
vzal na svá bedra starosta Starého Města Kamil Psotka společ-
ně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, senátorem 
Josefem Bazalou a správcem staroměstské farnosti otcem Miro-
slavm Suchomelem. Každý z nich divákům přednesl několik vět 
a popřál hezký kulturní zážitek. Následoval dnes již tradiční bod 
zahájení Velkomoravského koncertu, předání Ceny města Staré-
ho Města. Letošním oceněným se stal dlouholetý předseda vo-
lejbalového oddílu ve Starém Městě Petr Straka. Po převzetí oce-
nění již mohl následovat samotný program koncertu pod širým 
nebem.

Letošní, v pořadí již 11. ročník, představil kromě tradičního 
hudebního uskupení Hradišťanu v čele s Jiřím Pavlicou také celou 
řadu dalších hostů. Na jevišti před zaplněným náměstím se po-
stupně vystřídali zpěvačka Liduška Gieslová, po ní přišli na řadu 
RB Boys Radka Blahuše se zpěvačkou Dorotou Ingrovou násle-
dováni Scholičkou ze Starého Města. Svého vystoupení před ně-
kolika stovkami diváků se dočkaly také děti ze školní Dolinečky 
doprovázené školní Cimbálovou muzikou Dolinka. Ta byla také 
hudebním doprovodem folklorních „těžkých vah“ v podání části 
Staroměstských mládenců. Josef Bazala, Erik Feldvabel a Martin 

Anonymní dopis se stížností na hluk řeší v těchto dnech ve-
dení Městského úřadu ve Starém Městě. Pisatel si stěžuje na hluk 
zejména v části sídliště Kopánky. Ten je podle něj ze dvou zdrojů. 
Jedním z nich je třísměnný provoz Třineckých železáren, druhým 
jsou povolené zábavy. 

Hluk kovových součástí strojní výroby je údajně slyšet a poru-
šuje hygienické předpisy o hluku. „My s Třineckými železárnami 
komunikujeme. Již nyní došlo k úpravám a i podle obyvatel no-
vých rodinných domů na Velehradské ulici, kteří jsou v bezpro-
střední blízkosti železáren je situace lepší. I přes to mají železárny 
v plánu do konce roku 2023 vybudovat v hale výkonnou klima-
tizaci. V letních měsících je tam totiž vysoká teplota, a proto se 
snaží větrat pootevřenými vraty, což ale umožňuje únik hluku,“ 
uvedl starosta Kamil Psotka.

Dalším zdrojem nadměrného hluku jsou údajné zábavy na 
Širůchu, na Rybníčku nebo na Mlýně. Tyto hudební produk-

Baláž předvedli divákům slovácký verbuňk. Po nich už pódium 
patřilo poslednímu z letošních hostů. Na závěr hudebního večera 
přišla zazpívat zlínská rodačka Leona Machálková. Po několika 
sólových písních předvedla své pěvecké umění společně s Hradiš-
ťanem a nakonec zazpívali a zahráli společnou píseň všichni, kteří 
ten večer na jevišti vystoupili. Píseň Okolo Hradišťa voděnka teče 
v podání několika desítek účinkujících byla fenomenální tečkou 
za celým hudebním odpolednem.

Text a foto: Aleš Korvas

ce bývají městem povolené s  tím, že by měly skončit většinou 
do půlnoci. Bohužel se pisatel ve svém dopise adresovaném na 
Městský úřad ve Starém Městě nepodepsal. Pokud by tak učinil, 
bylo by podle adresy možné v  případě hudební zábavy provést 
například hlukové měření. To by již mělo relevantní oporu a zá-
klad pro případné omezení některých hudebních produkcí. „Bez 
uvedení adresy je pro nás dost problematické měření provádět. 
Někde totiž stačí jen nepatrný strom nebo kousek budovy a zvuk 
se láme zcela jinak. Není proto nijak ojedinělé, že v jednom domě 
je hranice hluku překročena, o dva domy dále je již ale zcela v po-
řádku,“ doplnil starosta. Podle něj na druhou stranu město chce, 
aby se ve Starém Městě žilo příjemně. K tomu patří také koncerty 
a zábavy, které nebývají nikterak časté a jejich venkovní produkce 
je otázkou pouze letních měsíců.

Text: Aleš Korvas

VELKOMORAVSKÝ KONCERT S LEONOU MACHÁLKOVOU

VEDENÍ RADNICE ŘEŠÍ ANONYMNÍ STÍŽNOST 
NA HLUK VE STARÉM MĚSTĚ
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Již 130 let pomáhají chránit dobro-
volní hasiči Starého Města životy, zdra-
ví, ale i majetky nejen občanům Starého 
Města. Významné jubileum oslavil sbor 
dobrovolných hasičů na konci srpna 
2021. 

Celovíkendové oslavy začaly v  so-
botu v kostele Svatého Ducha, kdy pro 
hasiče sloužil mši otec Miroslav Sucho-
mel. Po hromadné fotografii se pře-
místili všichni do prostor Společensko 
– kulturního centra ve Starém Městě, 
kde se konala výroční schůze. Během ní 
došlo k předání ocenění a medailí vý-
znamným členům za dlouholetou čin-
nost nebo významné úspěchy ve sboru. 
Mezi významnými hosty, kteří byli na 
oslavu výročí pozváni, nechyběl sená-
tor Josef Bazala, který obdržel ocenění 
za dlouhodobou podporu SDH ve Sta-
rém Městě, starosta Kamil Psotka nebo místostarosta Martin Zá-
branský. Z řad hasičů byli přítomni za Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje plk. Jaroslav Olbert a Tomáš Bartoň z Okresního 
sdružení hasičů v Uherském Hradišti.

Výroční schůzi zahájil svým proslovem starosta Sboru dobro-
volných hasičů Josef Vanda. Ten ve svém projevu připomněl ně-
které významné nebo náročné zásahy, kterých se jednotka SDH 
aktivně účastnila. Jen v loňském roce měli hasiči ze Starého Města 
23 ostrých výjezdů. 

Ke slovu se postupně dostali také všichni pozvaní hosté. Ne-
chyběl mezi nimi ani zástupce spřáteleného sboru dobrovolných 
hasičů z valašské Horní Bečvy.

V neděli po obědě měli na programu hasiči den otevřených 
dveří v prostorách hasičské zbrojnice. Při něm byla k vidění a vy-
zkoušení si hasičská technika, obleky proti bodavému hmyzu 
nebo hasičská vozidla. Pro děti byl připraven program v podobě 
soutěží v několika disciplínách. Zajímavé bylo také nahlédnutí do 
běžně nepřístupných kronik. Po celý den otevřených dveří bylo 
k dispozici zdarma občerstvení.

„Již hodinu po oficiálním začátku dne otevřených dveří bylo 
jasné, že účast předčí veškerá naše očekávání. Nejvíce a  velmi 
mile nás překvapilo, že se přišli podívat zejména lidé, kteří nejsou 
současnými a ani bývalými členy naší jednotky. Je vidět, že naše 
činnost lidi ve Starém Městě zajímá,“ uvedl starosta hasičů Josef 
Vanda.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTŠTÍ HASIČI SLAVÍ 130 LET OD ZALOŽENÍ
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Cena města bývá každoročně udělena jedincům za význam-
nou činnost v různých oblastech společenského, kulturního nebo 
sportovního dění, které má za následek šíření dobrého jména Sta-
rého Města. Letošním a následně Radou města schváleným kan-
didátem se stal Petr Straka. Tento dlouholetý předseda domácího 
volejbalového oddílu se podílel na největších úspěších staroměst-
ských volejbalistů a pod jeho působením vyrostlo mnoho volej-
balových hráčů, z nichž se celá řada prosadila, a i nadále prosazu-

Prvního září  je význam-
ným datem pro všechny děti, 
i  ty nejmenší, které nastou-
pily do mateřské školky. Po 
prázdninách jsme se opět při-
vítali a zároveň jsme s radostí 
uvítali děti nové. Všichni se 
moc těšíme na nová přátelství, 
dobrodružství, chvíle radosti 
a  pohody při objevování no-
vých obzorů. Tak vzhůru na 
palubu!

Text a foto:  
Kolektiv MŠ Komenského

je v nejvyšší volejbalové soutěži v České republice. Petr Straka je 
od roku 1990 také členem redakční rady Staroměstských novin.

Ocenění v podobě rytiny a plakety si z rukou starosty Kamila 
Psotky a místostarosty Martina Zábranského převzal před zahá-
jením Velkomoravského koncertu na náměstí Velké Moravy v ne-
děli 5. září 2021. 

Text a foto: Aleš Korvas

CENU MĚSTA LETOS ZÍSKAL PETR STRAKA

DĚTI Z MOTÝLKOVÉ ŠKOLKY KOMENSKÉHO 
VYPLULY OBJEVOVAT SVĚT
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o tom, že Zastupitelstvo měs-

ta na svém 17. zasedání dne 26. června 2021 schválilo velmi vý-
znamný dokument, a to „Strategii rozvoje Starého Města pro léta 
2021 – 2027“, kterou pro město vypracovala nezávislá agentura – 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy . Tento obsáhlý 
materiál, který naleznete na stránkách města, se nejdříve zabývá 
důkladnou analýzou současného stavu a  jsou v  něm zakotveny 
i rozvojové priority a hlavní nástroje pro řízení a budoucí rozvoj. 
Strategie vznikla na základě současného stavu, názorů a potřeb 
občanů. Formuluje představu o budoucnosti spolu s činnostmi, 
které povedou k naplnění těchto záměrů. 

Z  analýzy nejdříve plynou základní socio-demografické in-
formace a  informace o  občanské vybavenosti. Stojí za zmínku 
kladné hodnocení rozpočtů města za posledních 12 let včetně 
hospodaření s majetkem města. Jsou zde vzpomenuty i volnoča-
sové aktivity jako je kultura, sport a spolková činnost. Je zmíněno 
i ekonomicky aktivní obyvatelstvo, (jeho) zaměstnanost, ale i eko-
nomické subjekty působící na území města včetně možností vyu-
žití pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu. Významné 
a důležité je i hodnocení dopravy, technické infrastruktury, život-
ního prostředí, hospodaření a správa majetku, bezpečnost obyva-
tel. Významné jsou vnější vztahy a aktivity občanů při správě věcí 
veřejných včetně „swot analýz“, která se zaměřuje na silné a sla-
bé stránky našeho města, jeho příležitosti, ale také rizika, která 
nemůžeme ovlivnit. Důležité byly také informace od zastupitelů, 
podnikatelů a i Vás spoluobčanů, protože i Vy jste mohli vyplnit 
dotazníkové šetření, jak vnímáte současný stav Starého Města.

JAK TO VIDÍ OBČANÉ?
Z dotazníkového šetření mezi obyvateli bylo kladně hodnoce-

no: klidný život města, blízkost přírody, dobrá dopravní dostup-
nost, kulturní a společenský život, kontakt se sousedy a dalšími 
obyvateli města.

Naopak záporně jste hodnotili: provoz a parkování ve městě, 
údržba a  výstavba chodníků, celkový vzhled města a  veřejných 
prostranství, nedostatek pracovních příležitostí, údržba a výstav-
ba cest, malá kvalita životního prostředí, sběr a třídění odpadů, 
nedostatečné sportovní vyžití. 

To, že se některé klady a zápory vylučují, je při těchto průzku-
mech běžné a nic neobvyklého.

Celkově lze z  analýzy vyhodnotit, že pohledy občanů a  za-

stupitelů se podle priorit do dalších 
let shodují a  navrhované záměry 
jsou v  souladu s  vizí Starého Měs-
ta a  jejich občanů. Asi největším 
problémem je úbytek občanů, a  to 
především v  důsledku nedostatků 
stavebních míst, a  to jak bytových 
a  rodinných domů. Této proble-
matice jde vedení města naproti, 
kdy v  areálu školního hospodářství 
vytváří nové stavební parcely a  ko-
munikuje s developery při přípravě 
nových bytových domů na území 
města. Z šetření ještě vyplynulo nedostatečná komunikace s pod-
nikateli, kteří v dotazníkovém šetření nebyli příliš aktivní. Osob-
ně si ovšem myslím, že město tu má být od toho, aby vytvářelo 
potřebnou infrastrukturu včetně inženýrských sítí, což se děje. 
Staré Město svou polohou leží na křižovatce dopravních cest D55, 
I/55, I/50 železniční koridor Olomouc – Břeclav a obchvaty měs-
ta, dávají příležitost k dobrému zázemí.

CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH LETECH?
Strategie se na základě analýz, potřeb občanů a přání zastupi-

telů zabývá jednotlivými vizemi, které jsou zahrnuty do jednot-
livých cílů. 

Cíl 1: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
Cíl 2: Rozvoj občanské vybavenosti, služeb a  podpoře pod-

nikání 
Cíl 3: Peče o životní prostředí a veřejná prostranství 
Cíl 3: Komunitní život ve městě
K těmto jednotlivým cílům jsou navrhovány způsoby finan-

cování, a to jak z evropských nebo národních fondů, z rezervních 
fondů města a samozřejmě vlastního rozpočtu.

V přilehlé tabulce přináším Akční plán města, kde je v tabul-
ce seznam plánovaných projektů v letech 2022 – 2028, kde jsou 
i zvýrazněny investice, které mají vysokou prioritu vedení města. 
Jistě zde není vyjmenováno vše, co by si mnozí přáli, ale na druhé 
straně určitý „jízdní řád“ je vhodné mít. Samozřejmě vše bude zá-
ležet na finančních možnostech, termínech vypsání jednotlivých 
výzev operačních programů, výkupech pozemků, přípravě pro-
jektové dokumentace a nakonec i vůli zastupitelů, které investici 
dají přednost.

Jsem přesvědčen, že vedení města bude jistě preferovat vý-
stavbu inženýrských sítí pro rodinné domy v rámci areálu škol-
ního hospodářství, Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu 
Širůch, Volnočasové centrum na náměstí Hrdinů vedle budov zá-
kladní školy, Revitalizaci ulice Hradišťská – sever, Rekonstrukci 
koupaliště, Rekonstrukci Sportovní haly Širůch, Parkovací dům 
u nádraží ČD a jistě i postupnou rekonstrukci plánovaných ulic 
a mnohé další investice, které jsou v přiložené tabulce.

Co říci na závěr? Analýza nám dala zpětnou vazbu, kam se 
Staré Město za poslední léta posunulo, co ho trápí nebo co by 
si přáli jeho obyvatelé v  budoucnosti. Strategie rozvoje Starého 
Města nám ukazuje jak těchto cílů dosáhnout.

Tak ať se dílo daří.
Text:Josef Bazala, senátor 

Foto: Aleš Korvas, vizualizace: MěÚ Staré Město

STRATEGIE ROZVOJE STARÉHO MĚSTA 
PRO LÉTA 2021 - 2027
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NÁZEV PROJEKTU PŘEDP. 
NÁKLADY

PŘEDP. 
TERMÍN 
REALIZACE

PRIORITA POZNÁMKA

Kluziště včetně zázemí ve 
sportovním areálu Širůch 
ve Starém Městě

35 mil. Kč 2022 vysoká Na tento projekt je podaná žádost o dotaci (NSA), v současné době 
se nachází v zásobníku projektů s nejistým výsledkem. Jedná se o vý-
stavbu otevřeného kluziště a zázemí pro kluziště i letní provoz areálu. 
Součástí bude i dětské hřiště.

Revitalizace koupaliště 23 mil. kč 2022-2023 vysoká rekonstrukce bazénu

Revitalizace ulice Hradi-
šťská - sever

14 mil. Kč 2022, 2023 vysoká zpevněné plochy, zeleň, parkování, veřejné osvětlení

Parkovací dům 60 mil. Kč 2022-2023 vysoká parkovací dům u vlakového nádraží

Vzdělávací a  volnočasové 
centrum

90 mil. Kč 2022-2024 vysoká Výstavba budovy v  areálu ZŠ č. p. 715. Vzniknou prostory pro 
knihovnu, školní družinu a volnočasové aktivity Střediska volného 
času Klubko. 

Revitalizace veřejného pro-
stranství Za Radnicí

13 mil. Kč 2023-2024 vysoká úprava prostranství před MěÚ a vnitrobloku bytového domu v ulici 
Za Radnicí (parkování, zeleň, zpevněné plochy, hrací a odpočinková 
zóna)

Rekonstrukce podlahy 
sportovní haly

11 mil. Kč 2022 vysoká Kromě nového sportovního povrchu bude součástí akce i  rekon-
strukce vytápění sportovní haly.

Revitalizace ulice Slavomí-
rova

6,5 mil. Kč 2022-2023 rekonstrukce místní komunikace, bezbariérové chodníky, parkovací 
místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Revitalizace ulice Nová 
čtvrť

7 mil. Kč 2021-2022 rekonstrukce místní komunikace, bezbariérové chodníky, parkovací 
místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Revitalizace ulice Finská 7,5 mil. Kč 2022 rekonstrukce místní komunikace, bezbariérové chodníky, parkovací 
místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Bezbariérový chodník Zer-
zavice - levá i pravá část

2,3 mil. Kč 
aktualizovat 
cenu

2023-2024 Rekonstrukce chodníků, vjezdů podél silnice I. třídy (Uh. Hradiště 
- Staré Město) 

Revitalizace veřejných 
ploch Špitálky 

90 mil. Kč 2022 Rekonstrukce místních komunikací, bezbariérové chodníky, par-
kovací místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení - ulice Klicperova, 
Sv.Čecha, U Školky, Nerudova, Seifertova, Škroupova, chodníky ul. 
A. Škráškové, Kosmova, Máchova.

Muzeum ul. Jezuitská 4 mil. Kč 2024-2025 Muzeum „Slovácký statek v minulých staletích“ viz studie Ing. arch. 
Urbánkové z r. 2020. Jedná se o přestavbu bývalé stodoly na výstav-
ní prostor pro expozici historické zemědělské techniky. Předmětem 
stavebních úprav je případná demolice části stavby a návrh dostavby 
bývalé stodoly na pozemku parc.č.st. 561 v k.ú. Staré Město a úpravy 
přilehlého pozemku parc.č. 119/1 včetně jeho terénních a zahrad-
ních úprav , přístupové cesty na pozemku a oplocení, řešení interieru 
bývalé stodoly – expozice historické zemědělské techniky.

Úprava školních dvorů ZŠ 
1000 a ZŠ 715

15 mil. Kč 2025-2026 sportovní hřiště, zpevněné plochy, mobiliář

Workoutové hřiště u  ZŠ č. 
p. 1720

700 000 Kč 2022 senioři, je zpracována studie Ing. Nagyová

Parkovací automaty 1,15 mil. kč 2021

Změna dopravního znače-
ní - jednosměrné pozemní 
komunikace St. Město

0,5 mil. Kč 2021-2022 Jedná se o změnu dopr. režimu a dopr. značení na ul. v západní části 
města, mezi ul. Kopánky, Tyršova a Na Vyhlídce ve St. Městě. Termín 
realizace: v r. 2021 1. etapa - zbývající 3 etapy v r. 2022.

STRATEGIE STARÉ MĚSTO
Seznam plánovaných projektů 2022 - 2028
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Příprava území pro výstav-
bu RD Velehradská - 2. 
etapa

20 mil. Kč 2023-2024 vysoká demolice, komunikace,zpevněné plochy, sítě

Úprava prostranství před 
smuteční síní na hřbitově ve 
St. Městě

4,2 mil. Kč 2021-2023 Akce zahrnuje II. etapu opravy chodníků mezi hrobovými místy(re-
alizace r. 2021), rekonstrukci zpevněných ploch okolo smuteční síně 
a  rekonstrukci hřbitovního mobiliáře, vjezdových bran a  koruny 
hřbitovní zídky (realizace r.2022-2023).

Parkoviště Alšova - U  sk-
lépka

2,8 mil. Kč 2021 vytvoření 23 parkovacích míst, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Parkoviště Úprkova 1,5 mil. Kč 2024

Parkoviště Luční čtvrť 0,6 mil. Kč 2022 Jedná se o vytvoření sedmi parkovacích míst včetně 1 místa pro in-
validy. Povrch provedem ze vsakovací bet. dlažby

Bezbariérové chodníky 
Huštěnovská

5 mil. Kč bezbariérové chodníky

Parkoviště u  sportovního 
areálu Rybníček

? 2025 doplnit odhad nákladů

Parkoviště u hřbitova 2 mil. Kč 2024 uvažují se dvě místa - 1. z ulice Hradišťské, 2. lokalita Trávník (zpra-
cována studie)

Úprava části náměstí Vel-
ké Moravy v  prostoru po 
Schilderově nemovitosti

2023-2025 je zpracován ideový návrh od arch. Baleji

Výstavba komunitní-
ho domu pro seniory Bří 
Mrštíků

80 mil. Kč 2025-2026 doplnit předpokládaný počet bytů, odhad nákladů - SM, HS

Výstavba malometrážních 
bytů Na Valech č.p.25 

18 mil. Kč 2024-2025 přestavba, je zpracována studie od Mikulík projekty s.r.o.; 5 bytových 
jednotek, v ceně i rekonstrukce, sanace sklepa, vestavba hygienické-
ho zázemí (cca 6 mil. Kč)

Fitnes park, workoutové 
hřiště, pumptrackové hřiště 
Rybníček

2,8 mil. Kč 2023 celoroční hřiště pro veřejnost

Fitnes park a  workoutové 
hřiště Trávník 

0,8 mil. Kč 2024

Dětské hřiště, lanové cent-
rum Za Radnicí

0,8 mil. Kč 2024

Parkové úpravy, dětské hři-
ště, lanové centrum ul. To-
nisvorst

3 mil. Kč 2023

Sportovní areál Širůch - re-
vitalizace sportovišť a  ven-
kovních prostranství

10 mil. Kč 2023-2025 rekonstrukce umělé trávy (2023) - 6 mil. Kč, rekonstrukce venkov-
ních prostranství 4 mil. Kč

Rekonstrukce cyklistických 
stezek (Baťův kanál, SM - 
Kostelany)

3 mil. Kč 2023-2024

Výtah DPS 1707 1,4 mil. Kč 2022

Výstavba malometrážních 
bytů č. p. 14

38 mil. Kč 2026-2027

Rekonstrukce hřbitovní zdi 
- starý hřbitov

5 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Stoja-
nova, Za školou

13 mil. Kč 2024-2025 rekonstrukce místní komunikace, bezbariérové chodníky, parkovací 
místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Výstavba infrastruktury pro 
RD U Čerťáku/dolní drůbě-
žárny

10 mil. Kč 2027-2028



Fotovoltaika na veřejných 
budovách (MěÚ, SKC, ZŠ 
1720)

10 mil. Kč 2023-2024

Nabíjecí stanice pro elektro-
mobilitu

1mil. Kč

Křižovatka u radnice 25 mil. Kč 2024-2025 přestavba křižovatky, stavební úpravy místní komunikace, bezbari-
érové chodníky, parkovací místa, sadové úpravy, veřejné osvětlení

Lidový dům - úprava pře-
chodu pro chodce a  auto-
busová zastávka

2,5 mil. Kč 2022-2023 

Jezdecký areál V Olší 3 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení ul. Velkomoravská 
a Huštěnovská

7 mil. Kč 2023-2024 nové stožáry VO a LED osvětlovací technika

Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení ul. Brněnská 
a Hradišťská

30 mil. Kč 2025-2026 nové stožáry VO a LED osvětlovací technika

Revitalizace lokality podél 
trati - Trávník

1,6 mil. Kč 2022-2024 úprava terénu, výsadby, prvky typu ohniště atd.

Parčík v ulici Za Mlýnem 1,1 mil. Kč 2022-2024 úprava terénu, výsadby, herní prvky

Výsadby Velehradská (I. - 
III. etapa)

2,6 mil. Kč 2021-2025 výsadby mezi mezi novou zástavbou a silnicí I/50 + výsadby podél 
ulice Velehradská

Park Na Rybníčku 300.000 Kč 2021 výsadba dřevin

Revitalizace lokality 
u Čerťáku

1,5 mil. Kč 2022-2024 terénní úpravy a  výsadby ploch po pumptracku a  možné ohniště 
a agility prvky

Hospodaření s  vodou - lo-
kalita louky

2025-2027 úprava melioračních kanálů a  řešení dešťových vod z  přilehlých 
zpevněných ploch včetně přivaděče k dálnici

Úpravy náhonu na rybník 
Širůch

2022-2024 vyčištění a opevnění náhonu

Doplnění výsadby u hřbito-
va a výsadba nový hřbitov

zpevněné plochy a mobiliář u v stupu na hřbitov od ulice Sées – do-
plnění projektu paní Sprinzlové osázení plochy, výsadby na novém 
hřbitové

Postupná realizace společ-
ných zařízení pozemkových 
úprav - ochranný příkop

85 mil. Kč 2023-2027 ochranný příkop od komunikace směrem k Salašce; větrolamy v ce-
lém katastrálním území Starého Města; biocentra, biokoridory a in-
terakční prvky v celém katastrálním území Starého Města - investo-
rem bude stát

Biocentrum Šípkový kopec 1,3 mil. Kč 2023-2027 výsadba biocentra

Biokoridor Nad Salajkou 0,7 mil. Kč 2023-2027 výsadba biokoridoru od Salašky k Šípkovému kopci

Optická infrastruktura 2022-2028 postupné budování infrastruktury optické sítě

Rozšíření a  modernizace 
kamerového systému MP

1 mil. Kč 2022-2028 změna připojení kamerového systému a  rozšíření o  další zájmové 
body

Centrální správa informač-
ních tabulí a  parkovacích 
automatů

2026-2028 centrálně spravované parkovací automaty a informační tabule o vy-
tíženosti parkovacích ploch 

Modernizace IT úřadu 1,5 mil. Kč 2025 výměna serverové části infrastruktury, zálohovacích zařízení, síťové 
infrastruktury, softwarových licencí

Digitální reklamní tabule 2 mil. Kč 2022-2028 digitální plakátovací plochy ve vytipovaných místech s  centrální 
správou

Modernizace telefonní 
ústředny městského úřadu

200 tis. Kč 2023 Nová digitální telefonní ústředna včetně přístrojů

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Rada města Staré Město 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytnutí zápůjček 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2022 
 
Podmínky výběrového řízení:  
 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.10.2021 do 31.1.2022. 
Žádost o zápůjčku musí být podána na závazném formuláři a musí 
obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou 
upřednostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných 
domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně 
bydlení.   
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním 
odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104). 

Velkomoravský koncert na náměstí na začátku září je určen 
hlavně pro dospělé obecenstvo. Jen několik hodin před zaháje-
ním koncertu ale patří okolí náměstí dětem. Zábavné odpoledne 
pro ně připravily pracovnice SVČ Klubko ve spolupráci s ostatní-
mi spolky. Děti si mohly vyzkoušet několik stanovišť s různými 
disciplínami. Počet návštěvníků napovídá, že si průběh odpoled-
ne všichni užili.

Text a foto: Aleš Korvas

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Na 75 dětí přivítal tradiční volejbalový kemp ve Starém Městě. 
Mezi nejmladší patřily děti prvních tříd, které se s tímto sportem 
teprve seznamují. Naopak nejstarší deváťáci už nacvičují herní 
systémy a zdokonalují se ve volejbalové technice. Dorostenecká 
složka pod vedením Martina Zábranského měla kemp o  týden 
později a účastnila se ho šestnáctka hráčů. 

Děti byly rozděleny do skupin podle výkonnosti a kategorií na 
žluté, oranžové, červené, žákyně a žáky. Týden plný her a sporto-
vání nebyl jen o volejbalu. Účastníci navštěvovali wellness, kou-
paliště, bowling a nechyběla ani tradiční grilovačka na sokolovně. 
Vrcholem kempu byl závěrečný páteční turnaj, na kterém obdrželi 
dárkové balíčky a sladké ceny nejen vítězové. „Volejbalový kemp 
absolvovaly všechny děti bez vážnějších problémů a odstartovaly 

tím přípravu na novou soutěžní sezónu, která nebude, doufejme, 
omezena žádným přerušením,“ řekl Martin Zábranský, trenér 
mládeže VSK Staré Město. Velké poděkování patří všem trené-
rům, kteří se o mladé sportovce starali. Lydie Podhrázká, Zuzana 
Kotačková, Iva Vlčková, Jindřich Pospíšil, Petr Karabec, Štěpán 
Stodůlka a  Jan Zábranský odvedli kus dobré práce. „Rád bych 
také poděkoval za spolupráci při organizaci a realizaci kempu ře-
diteli SKC Staré Město panu Romanu Janíkovi, Potravinám Hráč-
ková, Hotelu Synot a Relaxačnímu centru Madis. I díky nim jsme 
mohli dětem nabídnout tak pestrý program.“

A  nyní již vzhůru do nové sezóny, plné sportovních emocí, 
pohybu a přátelství. Sportu Zdar!

Text: Martin Zábranský: Foto: Aleš Korvas

SRPNOVÝ SPORTOVNÍ KEMP ROZJEL PŘÍPRAVU MLADÝCH 
VOLEJBALISTŮ VSK STARÉ MĚSTO NA NOVOU SEZÓNU
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Práce na dalším úseku D55 ze Starého Města na Moravský Pí-
sek zahájili poklepáním na základní kámen v úterý 7. září 2021 
nejvyšší představitelé objednavatele, kterým je Ředitelství silnic 
a dálnic České republiky, zhotovitele ze společnosti Skanska, se-
nátoři několika senátních obvodů, předseda Poslanecké sněmov-
ny ČR, ale i hejtman Zlínského kraje a starostové dotčených obcí. 
Práce tak mohou být naplno zahájeny a stavba devítikilometro-
vého úseku by měla být zprůjezdněna do dubna 2024 a finálně 
dokončena do listopadu 2024.

Cena za tento úsek, který bude navazovat na část Staré Město 
– Babice, která by měla být dokončena o rok dříve, tedy v roce 
2023, vyjde ŘSD na téměř 2 miliardy korun. Na trase bude šest 
mostů a  dvě mimoúrovňová křížení. Vizualizace celého úseku, 
stejně jako navazujících částí dálnice můžete vidět na webových 
stránkách ŘSD https://www.rsd.cz.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Ondřej Šuch

STAVBA ÚSEKU D55 STARÉ MĚSTO – MORAVSKÝ PÍSEK 
BYLA ZAHÁJENA

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že dny svozu biologicky rozložitelných odpadů (BIO – hnědé popelnice) budou z nezbytných orga-
nizačních důvodů trvale změněny v části města Staré Město dle níže uvedených údajů. 

Změna dnů svozu ode dne 21.9.2021 trvale.

Den svozu nově v úterý – ulice Zelnitiusova.

Den svozu nově ve čtvrtek – ulice A. Škráškové, Erbenova, K. Světlé, Klicperova, Kosmova, Máchova, Na Vyhlídce, Ne-
rudova, Seifertova, Svatopluka Čecha, Škroupova, Tyršova, U Školky.

V ulicích, které nejsou výše uvedeny, budou dny svozu zachovány. 

Za způsobené obtíže se omlouváme.

Ing. Kamil Psotka, starosta města

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DNŮ SVOZU BIO ODPADŮ

Základní informace o stavbě:

Název: D55 5508 Staré Město - Moravský Písek
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad 
Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek
Délka úseku: 8,8 km
Zahájení: 8/2021
Zprůjezdnění: 4/2024
Dokončení: 11/2024
Cena: 1,952 mld. Kč, Počet mostů v trase: 6, Počet mostů 
přes dálnici: 3
Mimoúrovňová křížení: 2

https://www.rsd.cz
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Čtvrtek 30. 9. 2021 – Slavnostní zahájení

17:00 hod. polyfunkční sál
Představení knihy k 700. výročí od první písemné zmínky  
o Starém Městě
Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ UH pobočka  
Staré Město

Sobota 2. 10. 2021 – Hody s právem
13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy
13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky
15:30 hod. radnice Povolení hodů
16:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci
Stárci: Ondřej Bazala a Sara Souček 

Neděle 3. 10. 2021 – 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
14:15 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne

Účinkují folklorní soubory:
Staroměstská kapela, Hodová chasa, Repetilky, DFS  Dolinečka,  
CM Bálešáci, CM Špica, Staroměští mládenci

15:30 hod. náměstí Velké Moravy Ondrášovské putování
VUS Ondráš BRNO

Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 30. 9. – 3. 10. 2021
Program:

slavnostislavnostiMichalskéMichalské
HodyHody

 s právem s právem
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Stojící zleva: starosta Starého Města Ing. Kamil Psotka, třídní učitelka Mgr. Renata Šťastná, Tereza Kartusková, Stela Adamíková, 
Beata Zajícová, Tereza Škrabalová, Magdaléna Gášková, Amálie Hašová, Sofie Štěrbová, Milada Bičanová, Inka Pochylá, ředitel ZŠ 
Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: Krystián Kotlár, David Mařák, Petr Neugebauer, David Novotný, Jiří Němec, Martin Malík, Ladislav Štěrba, Šimon Ma-
řák, Martin Pospíšil 

Stojící zleva: starosta Starého Města Ing. Kamil Psotka, třídní učitelka Mgr. Karolína Šípková, Karolína Kiliánová, Anna Grebeňová, 
Ester Cardová, Sofie Holásková, Nela Švubová, Sára Švubová, Amálie Sládková, Josefína Mojžíšová, Kateřina Králíková, Eliška Mou-
čková, ředitel ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: David Krejčiřík, Ondřej Stalčík, Dominik Smělík, Kristian Klečka, Antonín Kubela, Václav Valštýn, Andrej Witoš, Adam 
Vaculka

1.A1.A

1.B1.B
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Stojící zleva: starosta Starého Města Ing. Kamil Psotka, třídní učitelka Mgr. Jana Broklová, 
Adriana Ševčíková, Lucie Langerová, Natálie Brejchová, Adéla Klvaňová, Lilly Kovářová, Tereza Sabáková, Valentýna Marovičová, 
Klára Kučerová, asistentka Ester Trňáková , ředitel ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: Antonín Psík, Viktor Burdzinski, Tomáš Malina, Tomáš Pelka, Patrik Kavalec, Filip Štětina, František Krušina, Jakub 
Nagy, Matyáš Kupka, Jiří Odstrčil

Stojící zleva: starosta Starého Města Ing. Kamil Psotka, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová, Terezie Psotková, Amálie Vandová, Adé-
la Horáková, Nikol Dufková, Zuzana Sehnalová, Aneta Tomášová, Lucie Botková, Vanessa Shneiderová, Vanesa Končetíková, ředitel 
ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: Jakub Ferda, Hugo Buček, Radim Křivák, Adam Umlauf, Filip Novák, Jan Vávra, Albert Sadílek, Patrik Sadílek, Michal 
Straka, Mikuláš Číhal.

1.C1.C

1.D1.D
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FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Letos uplynulo 10 let od úmrtí P. Vojtěcha Jana Marka, který byl duchovním správcem farnosti před součas-
ným farářem P. Miroslavem Suchomelem. A zároveň je to 20 let, co odešel na věčnost P. Tomáš Kudela, SDB, 
který byl duchovním správcem farnosti před zmíněným P. Vojtěchem. Pojďme si připomenout něco ze života 
těchto duchovních správců: 

Vojtěch Jan Marek, OFM 
(narozen 9. října 1924, zemřel 16. února 2011)

Narodil se ve Štramberku a pocházel ze sedmi sou-
rozenců. V  15 letech byl přijat do františkánského 
řádu, studoval gymnázium nejprve v Kroměříži a do-
končil ho v Praze v souvislosti s pohnutými válečnými 
a  poválečnými událostmi. Dne 26. srpna 1948 složil 
věčné řeholní sliby. Studium teologie na Univerzitě 
Karlově začal v roce 1947, které bylo násilně ukončeno 
13. dubna 1950. Po likvidaci klášterů komunistickou 
státní bezpečností měl Vojtěch Jan Marek velmi po-
dobný osud jako většina tehdejších řeholních kněží. 
Nejprve byl vězněn, pak byl u  pomocných technic-
kých praporů. V roce 1953 byl tajně vysvěcen na kněze 
a poté uvězněn za protistátní činnost, jak bylo ohod-
noceno vysvěcení na kněze. Po propuštění v roce 1955 
mohl vykonávat jen dělnické profese a vrátit ke kněž-
ské službě se mohl až v  roce 1968. Ve Starém Městě 
působil v letech 1994 – 2000.

P. Vojtěch Jan Marek zemřel 16. února 2011 a je po-
hřben na hřbitově ve Starém Městě, které jakožto ko-
lébka víry slovanských národů a místo působení Cyri-
la a Metoděje mu velmi přirostlo k srdci. 

VZPOMÍNKY NA STAROMĚSTSKÉ FARÁŘE

Tomáš Kudela, SDB 
(narozen 30. června 1917, zemřel 24. září 2001)

P. Tomáš Kudela pocházel z obce Těšov, dnes míst-
ní části města Uherského Brodu, ze čtyř sourozenců. 
Gymnaziální studia absolvoval ve Fryštáku a v Ostra-
vě u salesiánů, do jejichž komunity také vstoupil. Vy-
svěcen na kněze byl v Litoměřicích (20. června 1948). 

Jeho prvním kněžským působištěm se v  letech 
1948–1950 staly Přestavlky u Přerova.

Po násilné likvidaci klášterů komunistickou tota-
litní mocí 13. dubna 1950 byl podobně jako mnoho 
dalších řeholníků internován (uvězněn) v Želivi a po 
propuštění vykonával jen dělnické profese až do roku 
1968, kdy po částečném uvolnění politických poměrů 
mohl začít opět veřejně působit jako kněz. Ve Starém 
Městě působil od 1. září 1978, nejprve jako kaplan, 
později i jako farář, a to až do roku 1994. Také posled-
ní léta života strávil na odpočinku ve Starém Městě 
u J. Malíkové, která se o otce Tomáše obětavě starala 
a s ohledem na zdravotnické vzdělání mu mohla být 
velkou oporou ve zdravotních těžkostech. Po své smrti 
ve věku 84 let byl pohřben v kněžském hrobě na hřbi-
tově v Uherském Brodě – Újezdci. 

Oba kněží, jejichž výročí úmrtí si připomínáme, se hluboko vryli do života obyvatel města a farnosti. 
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30 LET CHARITY 
Pracovníci i  dobrovolníci Charity, která má hlavní sídlo 

v Uherském Hradišti, oslavili 26. srpna na náměstí Velké Moravy 
ve Starém Městě třicetileté výročí svého působení v uherskohra-
dišťské oblasti. Zde slavnostně zahájili výstavu tvořenou pane-
ly, kde byla představena škála služeb, které poskytují potřebným 
lidem. Za dobu svého působení tato organizace postupně své 
služby rozšiřuje a reaguje tak na aktuální potřeby lidí. Posledním 
bylo např. zřízení Hospicové domácí péče anebo Centra dušev-
ního zdraví v roce 2019. Ve Starém Městě Charita provozuje od 
roku 2000 Azylový dům svatého Vincence v ulici Na Hradbách. 
Za všechny pracovníky a pomocníky Charity byla sloužena mše 
svatá v kostele Svatého Ducha, neboť bez Boží posily by tato ná-
ročná práce nebyla možná, a následovalo posezení v Jezuitském 
sklepě. Děkujeme za všechny oběti, které vkládáte do své náročné 
služby lidem, které nesou o to krásnější plody. Ať už pomoc v ne-
moci, nouzi či na sklonku života, vždy dodáváte lidem důstojnost, 
radost a příjemný pocit, že se svými obtížemi nejsou sami. 

SCHOLIČKA NA VELKOMORAV-
SKÉM KONCERTĚ

Stejně jako loni také v  letošním prvním zářijovém víkendu 
nám Scholička předvedla svou píli a nadšení na podiu Velkomo-
ravského koncertu. Ukázala, že i přes všechna omezení a překáž-
ky v posledním roce jsou plnohodnotnými účinkujícími a potě-
šila nás svými písněmi. Více si můžeme vyslechnout na YouTube 
kanále při zadání jejich názvu Scholička. 

HODOVÁ MŠE SVATÁ
V sobotu 2. 10. 2021 v 18 hodin a v neděli 3. 10. 2021 v 7 ho-

din v kostele sv. Michaela oslavíme svátek sv. Michaela, archandě-
la, patrona naší farnosti. Slavnostní hodová mše sv. bude v neděli 
v kostele Sv. Ducha v 10 hodin a bude obětována za živé a + farní-
ky, spoluobčany a za živé a + členy souboru Dolina.

Všechny foto: František Ingr. Člověk a víra

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Ve středu 6.10.2021 máme možnost se zúčastnit adorační-

ho dne farnosti v kostele Sv. Ducha, tj. Dne modliteb za farnost, 
město, bohoslovce a kněžský seminář v Olomouci. Zahájíme ran-
ní mší sv. v  6.30, poté se může každý individuálně během dne 
zapojit do tiché adorace. Den bude zakončen společnou adorací 
a mší sv. v 18 hodin. Je to jedinečná příležitost přijít a vložit do 
rukou Božích vše, co nosíme ve svých srdcích, co nás trápí, s čím 
si nevíme rady, za naše blízké a také obyvatele našeho města. Také 
ty, kteří mají v úmyslu zasvětit svůj život Kristu ve službě lidem – 
studenty teologie. Můžeme také projevit svou vděčnost, vždyť je 
něco, co máme a nedostali jsme od Boha?

„Ježíš se stal Chlebem, aby utišil náš hlad po lásce.“ 
- Matka Tereza
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Po modernizaci odborných učeben v pavilonu B budovy II. 
stupně základní školy se žáci ve školním roce 2021/2022 mohou 
těšit na prohloubení technických znalostí v  nových učebnách 
pracovních činností vybudovaných v pavilonu A.

Jedna z učeben bude zaměřena na využití moderní technolo-
gie 3D tisku a vybavena dvěma systémovými 3D tiskárnami. Ve 
druhé učebně bude umístěna interaktivní tabule a dataprojektor. 
Práci s  moderním vybavením, si vyzkoušel také místostarosta 

Proticovidová opatření nedovolila zástupcům Městského úřa-
du ve Starém Městě navštívit dříve prvního občánka ve Starém 
Městě. Tím se stala Stela Mikelová, která s rodiči a starším brat-
říčkem bydlí na ulici Michalská. Narodila se 4. ledna 2021 a její 
porodní míry byly 3600 g a 52 cm.

Martin Zábranský, který si při návštěvě základní školy zkusil vy-
tisknout přívěšek. „Jakožto bývalý učitel mám obrovskou radost, 
že se do škol investuje obrovské množství prostředků a děti mají 
možnost vyzkoušet si prakticky nejmodernější technologie a prá-
ci s nimi,“ uved Martin Zábranský.

Součástí projektu je i vybudování bezbariérového přístupu od 
vstupních prostor do pavilonu A  prostřednictvím bezbariérové 
plošiny.

Realizace projektu usnadní a zkvalitní výuku technických a ře-
meslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Žáci budou 
mít větší šanci uspět v dalším studiu a následně na trhu práce. Peda-
gogům realizace ulehčí odbornou přípravu. Modernizované učebny 
přizpůsobené současným požadavkům na vzdělávání a jejich vyba-
vení zatraktivní výuku a podnítí zájem žáků o vyučované předměty. 

Celkové náklady projektu jsou téměř 2,1 milionu korun za 
stavební práce, vybavení učeben nábytkem a elektronikou, bez-
bariérová plošina. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora 
z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Získaná 
dotace činila více než 1,9 milionu Kč.

Text a foto: Aleš Korvas

Přivítat ji jako prvního občánka narozeného v letošním roce 
ve Starém Městě ji přišli starosta Kamil Psotka společně s mís-
tostarostou Martinem Zábranský.

Do života jí  přejeme vše nejlepší!
Text a foto: Aleš Korvas

UČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ Č. P. 1720

PRVNÍM OBČÁNKEM STARÉHO MĚSTA JE STELA MIKELOVÁ
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Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V termínu 11. - 12. 9. se v hotelu Don Giovanni uskutečni-
lo Mistrovství České republiky v rapid šachu žáků. Do Prahy se 
sjelo na 200 mladých šachistů kteří si vybojovali postup v kraj-
ských kvalifikacích. Ze Starého Města se turnaje zúčastnilo 8 mlá-
dežníků. Největšího úspěchu dosáhli na turnaji Bayarjavkhlan 
Delgerdalai, který se stal mistrem ČR v kategorii H12 a Zuzana 
Stará, která získala bronz v kategorii D10. Velká gratulace oběma 
medailistům. Ani další staroměstské naděje v turnaji nezklamaly. 
Tomáš Babula v kategorii H10 získal pěkné 10. místo. Jeho bratr 
Matěj byl klasifikován na 15. místě v H12 a stejné umístění získala 
v D14 i Kl. Spáčilová. Na 13. místě v D10 skončila A. Bažantová. 
V doprovodném Openu se umístil na 9. místě Š. Starý a na 12. 
místě byl klasifikován nejmladší člen výpravy teprve 8 letý René 
Moravec. Všem šachovým reprezentantům a doprovodným oso-
bám z řad rodičů patří poděkování za úspěšně zvládnuté mistrov-
ství a pochvala za vzornou reprezentaci klubu. 

Text a foto: A. Macháček ŠK St.Město 

První zářijový víkend se dohrávala ve Světlé n. Sázavou finá-
lovým turnajem šachová Extraliga mládeže. Na Vysočinu se sjelo 
8 nejlepších šachových družstev z celé České republiky. Do finá-
le se kvalifikoval také kolektiv mladých šachistů Starého Města. 
Družstvo si ze základní části přeneslo 6 bodů za výhry s Vlašimí 
3,5 : 2,5 a H. Králové 4,5 : 1,5. Ve finálovém klání staroměstští 
nejdříve porazili S. Klatovy 5 : 1 a stejným poměrem i družstvo 
Č. Budějovic. Poté sice přišla porážka s Říčany u Prahy 2 : 4 , ale 
závěrečná nedělní remíza s družstvem D. Liberec 3 : 3 přinesla 
družstvu staroměstských mladíků další historický úspěch v po-
době stříbrné medaile. Staré Město patří sice dle velikosti mezi 
suverénně nejmenší šachové „bašty“, ale svými výkony staroměst-
ská mládež převyšuje téměř všechny české metropole. O tento po 
pravdě historický úspěch se zasloužili hráči : O. Švanda, V. Babula 
jr., D. Němec, L. Pavlíček (host Š.Polička), A. Vylíčil, B. Delgerda-
lai, L. Macháček a M. Babula.

Na úspěchu se podílel také trenér a reprezentant ČR p. Vlas-
timil Babula sen. Poděkování patří také rodičům našich hráčů, 
sponzorům šachové mládeže, MěÚ St. Město a všem našim fa-
nouškům z celého kraje.

Text a foto: Antonín Macháček p. KM ŠK Staré Město

DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ MČR PRO STAROMĚSTSKÝ ŠACH

ŠACHISTÉ STARÉHO MĚSTA STŘÍBRNÍ 
NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV
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Po roční přestávce se do Jezuitské-
ho sklepa vrací Staroměstský den vína, 
v  pořadí již šestý. Scénař bude kopírovat 
minulé ročníky, od rána bude Jezuitský 
sklep otevřen pro účastníky akce Na kole 
vinohrady, v 17:00 pak začne večerní část 
akce. Nejdříve proběhne řízená degustace 
a poté už volný košt vín od staroměstských 
vinařů, ke kterému bude hrát cimbálová 
muzika Jaroslava Čecha. Samozřejmostí 
bude možnost zakoupení vín z řízené de-
gustace za zvýhodněné ceny a bohatě zá-
sobený bufet.

Pořadatelé z  místního  Klubu přátel 
vína již loni nechali na svém facebooku 
vybrat své příznivce vinařství, které uspo-
řádá řízenou degustaci. Volba tehdy padla 
na Vinařství Agro Zlechov, které sídlí na 
Velehradě ve sklepě Stojanov.

„Že navážeme na zrušený ročník 2020, 
o tom mezi námi byla od začátku shoda. A když měl stejný názor 
i Vlastimil Kňourek, sklepmistr ze Stojanova, který bude řízenou 
degustaci mít ve své režii, bylo hotovo,“ usmívají se vinaři ze sta-
roměstského spolku.

Jak nám dále prozradili, připraveno bude nejméně 10 vzorků 
pro řízenou degustaci a dalších cca 100 jako volný košt vín staro-
městských vinařů. A jako každý rok, bude možno zakoupit vína 
z řízené degustace za výhodné ceny.

„Všichni se na Staroměstský den vína už těšíme, ze známých 

důvodů jsme ve Starém Městě přišli už o dva ročníky květnového 
koštu vína a o jeden podzimní Den vína, takže se na návštěvníky 
a vůbec na celou akci hodně těšíme. Zkusíme navázat na zave-
denou akci tam, kde jsme byli přerušeni a věříme, že nám pří-
zeň zachovají i návštěvníci,“ dodávají pořadatelé a připomínají, 
že vstupenky za zvýhodněnou cenu budou opět od začátku září 
v předprodeji ve staroměstském Event centru, akce se koná v so-
botu 9. října.

Text: Klub přátel vína Staré Město
Foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA SE VRACÍ 9. ŘÍJNA
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Místostarosta města Staré Město Mgr. Martin Zábranský 
a ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek slavnostně otevřeli novou 
učebnu precizního zemědělství a  ICT. Jedná se o naprostý uni-
kát v rámci České republiky, kdy se studenti střední školy budou 
prakticky seznamovat s precizním zemědělstvím už ve výuce na 
střední škole. 

A co je na učebně tak mimořádné? Mgr. Soňa Patočková, zá-
stupkyně ředitele školy, to ve své prezentaci shrnula následovně: 
„Celá učebna je mimořádná tím, že obsahuje plně funkční anténu 
NAV900 pro příjem GPS signálu od firmy Trimble s dotykovým 
panelem XCN1050, motorem vybaveným volantem a simuláto-
rem postřikovače Amazon. Stejnou soupravu najdeme v nejmo-
dernější zemědělské technice. Naši studenti se tak budou učit pra-
covat s navigací, vymezovat hranice pozemku a díky simulátoru 
postřikovače Amazon se naučí i automatickému vypínání sekcí 
postřikovače tak, aby nedocházelo dvakrát k postřikování stejné-
ho místa. Studenti si také vyzkouší, jaké to je, když se zemědělská 
technika řídí sama podle jejich nastavení v navigaci,“ uvedla Soňa 
Patočková. Velká výhoda celé učebny spočívá i v tom, že je plně 
přenositelná a zapojitelná do školní zemědělské techniky. 

Ptáte se, jaké budou mít naši studenti uplatnění? A proč jsme 
se vydali touto cestou a inovovali tak obor agropodnikání? Víme, 
že současným zemědělským podnikům chybí pracovníci, kteří 

umí pracovat s  navigací, s  LPISem, což je veřejný registr půdy, 
a kteří by uměli ukládat důležitá data ze sklízecího stroje třeba 
na flash disk. Naším cílem je vychovat právě takové odborníky, 
kteří by se nebáli pracovat s nejmodernější technikou a pomohli 
s rozvojem precizního zemědělství v praxi. Z této myšlenky byli 
nadšeni i představitelé Štátného inštitútu odborného vzdelávania 
Bratislava spolu s  učiteli zemědělských škol z  Rakouska a  Slo-
venska, kteří na naší škole pobývali v rámci projektu Erasmus+: 
Nový potenciál rozvoja agrosektora – Agromechatronik, a kteří 
se účastnili slavnostního otevření učebny. 

Text: SOŠG Staré Město, Foto: Aleš Korvas

SOŠG VE STARÉM MĚSTĚ OTEVŘELO NOVOU UČEBNU



AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

25

Slavnostní představení nové 
knihy o Starém Městě, kterou při-
pravil Lukáš Čoupek z Okresního 
archivu v Uherském Hradišti bude 
slavnostně představena v  prosto-
rách společenského sálu pod kos-
telem Sv. Ducha v  pátek 1. října 
2021 před zahájením Michalských 
hodů.

Na slavnostní představení jste 
všichni zváni.

Text: Aleš Korvas
Foto: Lukáš Čoupek

NOVÁ KNIHA O STARÉM MĚSTĚ 
BUDE PŘEDSTAVENA PŘED HODY
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PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘEDEM do 20. 10. 2021
 pouze prostřednictvím 

ON-LINE přihlášení 

Bližší informace: 725 502 297

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK
29. 10. 2021│ 8 – 15 h

RC ČTYŘLÍSTEK
Co tě s námi čeká? Hry a zábava po celý den - deskové hry, X-box, pohybové 

a míčové hry a halloweenské tvoření dle ch�� a nálady.

S sebou: přezůvky (cvičky), svačina a pi (celodenní)
Cena: 80 Kč

ZA ZÁBAVOU
DO LASER GAME 
27. 10. 2021│ 8 – 15 h

RC ČTYŘLÍSTEK
Zařádíme si v Laser aréně v Uherském Hradiš�, ale �m to nekončí! Čeká nás i další zábava. 

S sebou: sportovní oblečení (nejlépe tmavé) a čistá sportovní obuv (bílá podrážka), 
svačina a pi (celodenní)

Cena: 250 Kč (Je třeba uhradit do 20. 10. na účet nebo hotově na SVČ Klubko.)

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

www.instagram.com/klubko_sm
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U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 28.06.2021 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2021 
a k 31.05.2021

K bodu 15)

15.1 Zprávu o hospodaření společnosti Školní hos-
podářství, s. r. o., Velehradská 1469, Staré Město za 
rok 2020.

15.2 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťo-
va kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2020.

15.3 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, 
dobrovolného svazku obcí pro regionální rozvoj 
mikroregionu, za rok 2020.

15.4 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy za rok 2020.

15.5 termíny schůzí rady města v II. pololetí roku 
2021:
19.07.2021
23.08.2021
15.09.2021
04.10.2021
18.10.2021
08.11.2021
29.11.2021
15.12.2021

15.6 informaci o procesu schvalování směnky Arca 
Investments, a. s.

15.7 stanovisko rady města ke kontrolním zjiště-
ním kontrolního výboru v roce 2020.

II. schvaluje

K bodu 1)
program 17. zasedání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1) 
návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Vojtěch Foltýchek 
členové: Bc. Robert Januška
Martina Všetulová 
Ing. Robert Staufčík
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1)
ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Pleváková
p. Františka Pavlicová 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4) 
rozpočtové opatření č. 3/2021:
snížení příjmů ze 143 425 tis. Kč na 142 880 tis. Kč
zvýšení výdajů ze 158 775 tis. Kč na 161 086 tis. Kč
změnu financování z 15 350 tis. Kč na 18 206 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) 
Smlouvu o zápůjčce z FRB v celkové výši 50.000 Kč 
dle platných Pravidel pro tvorbu, čerpání a použití 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených 

usnesením 24. ZM dne 26.09.2018, bod 7) žadateli 
vlastnícímu nemovitost na území Starého Města:

Smlouva o zápůjčce č. 482/2021, na částku 50.000 
Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Finská čtvrť 
2018
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6) 
„Dodatek č. 1 k Smlouvě o zápůjčce se zástavní 
smlouvou, kterou se zastavují movité věci“ uzavře-
nou mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, a společ-
ností Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469, 
686 03 Staré Město, IČ: 2693824, z důvodu změny 
smluvních podmínek. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7) 
Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město č. 
1/2021 o místním poplatku z pobytu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 8) 

8.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. 
plocha o výměře cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní ***, za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem narovnání hranice pozemku.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

8.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 203/5 ostat. 
plocha o výměře cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Rad-
nicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželům panu *** a paní ***, za cenu 1.000 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem rozšíření 
zahrady u plánované výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6066/1 vod-
ní plocha o výměře 298 m2 v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Ty-
ršova 997, IČ: 60740256, za cenu ve výši 1.200 Kč 
+ příslušná sazba (357.600 Kč + DPH), za účelem 
rozšíření pozemku pro výstavbu zázemí společnos-
ti.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.4 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
6064/220 orná půda o výměře 482 m2 v lokalitě 
ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti ZEVOS a.s., Nádraž-
ní 25, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 46972501, za cenu 
1.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH (578.400 Kč + 
DPH), za účelem narovnání hranice pozemku.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.5 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 573/2 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 109 m2, jehož součástí je 
stavba – č. p. 653, objekt k bydlení, v lokalitě ul. Na 
Hradbách ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ***, za cenu dle znaleckého posudku č. 
07574/2021, vypracovaného společností VEGA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., Hradební 1250, Uher-
ské Hradiště, dne 05.03.2021, ve výši 169.000 Kč. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.6 bezúplatný převod majetku a následné uzavření 
darovací smlouvy – darování pozemku p. č. 259/80 
ostat. plocha o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Finská 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od spoluvlastníků pozemku paní ***, paní ***, 
paní ***, paní ***, paní *** a pana ***, do vlastnictví 
Města Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, 
za účelem realizace investiční akce „Revitalizace 
ulice Nová čtvrť, část Finská, Staré Město“.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.7 převod majetku a následné uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k po-
zemkům 
p. č. 6053/80 orná půda o výměře 157 m2 
p. č. 6053/339 ostat. plocha/ostat. komunikace o vý-
měře 360 m2 
p. č. 6053/340 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
31 m2 
p. č. 6053/341 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
320 m2 
p. č. 6053/342 orná půda o výměře 60 m2 
p. č. 6053/343 ostat. plocha/zeleň o výměře 45 m2 
p. č. 6053/344 ostat. plocha/zeleň o výměře 80 m2 
p. č. 6053/345 ostat. plocha/zeleň o výměře 79 m2 
p. č. 6053/346 ostat. plocha/zeleň o výměře 66 m2 
p. č. 6053/347 ostat. plocha/zeleň o výměře 13 m2 
p. č. 6053/348 ostat. plocha/ostat. komunikace o vý-
měře 43 m2 
p. č. 6053/349 ostat. plocha/zeleň o výměře 26 m2 
celkem 1.280 m2 
a stavbám veřejné dopravní a technické infrastruk-
tury (komunikace pro motorová vozidla i pro pěší, 
osvětlení, veřejná zeleň apod.) na shora uvedených 
pozemcích se nacházející, z vlastnictví společnosti 
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 
Staré Město, IČ: 29188253, do majetku Města Staré 
Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 00567884. 
A dále podmiňující stavby veřejné dopravní a tech-
nické infrastruktury, které se nacházejí na pozem-
cích ve vlastnictví Města Staré Město, nám. Hrdinů 
100, Staré Město, IČ: 00567884, dle geometrického 
plánu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.8 záměr na převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 2494/5 zahrada o výměře 789 m2 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku Česká re-
publika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, IČ: 01312774, za účelem příjezdu do lo-
kality budoucích rodinných domů z ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.9 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve pro-
spěch Města Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884 na právo umístění stavby 
„Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště“ na části pozemku p. č. 
4560/3 vodní plocha, v rozsahu stanovém dle GP 
číslo 3960-74/2021 ze dne 23.02.2021 v lokalitě Olší 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 
932/11, IČ 70890013, dle přílohy. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.10 zřízení služebnosti a následné uzavření smlou-
vy o zřízení služebnosti pro oprávněného Město 
Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 

U S N E S E N Í



28

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

03 Staré Město, IČO 00567884, spočívající v po-
vinnosti povinného REC Group s.r.o., Brněnská 
1372, Staré Město, IČO 25548034, strpět umístění 
a provozování stavby „Cyklistická stezka na ulici 
Kostelanské ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-
007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. 
č. 610/27 ostat. plocha a části pozemku p. č. 610/49 
ostat. plocha o celkové výměře 3,45 m2, v lokalitě 
ulice Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.11 zřízení služebnosti a následné uzavření smlou-
vy o zřízení služebnosti pro oprávněného Město 
Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v povinnosti 
povinného REC Group s.r.o., Brněnská 1372, Staré 
Město, IČ: 25548034, strpět umístění a provozová-
ní stavby „Cyklistická stezka na ulici Kostelanské 
ve Starém Městě“, číslo stavby 6-2017-007, SO 401 
„Veřejné osvětlení“, na části pozemku p. č. st. 3374 
zast. plocha a nádvoří, p. č. 717/5 ostat. plocha, p. 
č. 717/9 orná půda, p. č. 722/9 ostat. plocha a p. č. 
722/15 ostat. plocha o celkové výměře 157,32 m2, 
v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.12 zřízení služebnosti a následné uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného 
Město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ: 00567884, spočívající v po-
vinnosti povinného B&B commercial aktivity s.r.o., 
Roháčova 188/37, Žižkov, Praha 3, IČO 25548034, 
strpět umístění a provozování stavby „Cyklistická 
stezka na ulici Kostelanské ve Starém Městě“, čís-
lo stavby 6-2017-007, SO 401 „Veřejné osvětlení“, 
na části pozemku p. č. 610/25 ostat. plocha o výmě-
ře 3,11 m2, v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.13 souhlasné prohlášení – uznání vlastnického 
práva pro České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 
1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, pro stavby 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:
domek pro čerpací stanici IC5000237007 (č.p. 
1426) na části pozemku p. č. st. 1498 zast. plocha ve 
vlastnictví Města Staré Město 
čerpací stanice IC5000237108 na části pozemku 
p. č. st. 1498 zast. plocha ve vlastnictví Města Staré 
Město,
za účelem zápisu staveb do katastru nemovitostí. 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

8.14 prodloužení termínu zahájení výstavby rodin-
ného domu na pozemku p. č. 2561/32 ostat. plocha, 
p. č. 7310/3 ostat. plocha a p. č. 7316/3 ostat. plocha 
o celkové výměře 840 m2, v lokalitě ulice Na Kopci 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům paní *** a panu ***, do 17.10.2022 a ko-
laudace RD do 17.10.2024, z důvodu epidemie ko-
ronaviru, vládou stanovených nouzových opatření 
a nezískání zhotovitele stavby rodinného domu. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

8.16 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
2561/31 ostat. plocha/manipulační plocha o výmě-
ře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 72 m2 (stavební pozemek č. 16 
o celkové výměře 691 m2) v lokalitě ulice Na Kop-
ci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, manželům panu *** a paní ***, s navrže-
nou kupní cenou 3.751 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9) 
dotační programy pro 2. kolo na podporu akcí a ak-

tivit v roce 2021 dle předložených návrhů:

Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit v roce 2021“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a ces-
tovního ruchu v roce 2021“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti život-
ního prostředí v roce 2021“
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 10) 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové do-
tace z rozpočtu města Staré Město v individuální 
dotaci v roce 2021:
B) Individuální dotace
paní *** 10.000 Kč
(účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmo-
vého vybavení) 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 11) 
peněžní dar pro oceněnou osobu Cenou města Sta-
rého Města v roce 2021 ve výši 5.000 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 12) 
Strategii rozvoje Starého Města pro léta 2021–2027.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 13) 
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sportovní a kul-
turní centrum příspěvková organizace, kterým se 
mění zřizovací listina tak, že po provedené změně 
dodatkem je úplné nové znění zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 14) 
Smlouvu o spolupráci za účelem realizace veřejně 
prospěšné stavby „Most ev. č. 55-042c přes řeku 
Moravu v Uherském Hradišti“ a „Zlepšení doprav-
ní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“, dle pří-
lohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 15)

15.8 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu na 
poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: 
CZ00567884 a Městysem Moravská Nová Ves, 
náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová 
Ves, IČ: 00283363, za účelem zmírnění a náhra-
dy škod na majetku městysu včetně jeho obyvatel 
způsobených živelnou pohromou – tornádem dne 
24.06.2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

15.9 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu na 
poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: 
CZ00567884 a Obcí Mikulčice č. p. 245, 696 19 
Mikulčice, IČ: 00285102 za účelem zmírnění a ná-
hrady škod na majetku obce včetně jeho obyvatel 
způsobených živelnou pohromou – tornádem 
dne 24.06.2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

15.10 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu 
na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: 
CZ00567884 a Obcí Lužice, Česká 592/1, 696 18, 
Lužice, IČ: 44164343 za účelem zmírnění a ná-
hrady škod na majetku obce včetně jeho obyvatel 

způsobených živelnou pohromou – tornádem dne 
24.06.2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

15.11 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu 
na poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč 
uzavřenou mezi Městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 00567884, DIČ: 
CZ00567884 a Obcí Hrušky, U Zbrojnice 100, 
691 56 Hrušky, IČ: 00283185 za účelem zmírnění 
a náhrady škod na majetku obce včetně jeho oby-
vatel způsobených živelnou pohromou – tornádem 
dne 24.06.2021.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. uděluje

8.15 souhlas manželům panu *** a paní ***, k dis-
pozici s majetkem:
pozemkem p. č. 2561/28 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 683 m2 
pozemkem p. č. 2561/34 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 90 m2 
pozemkem p. č. 7317/2 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 166 m2 
pozemkem p. č. 7326/2 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 261 m2 

vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, který je předmětem předkupního práva na zákla-
dě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva ze dne 28.11.2018 uzavřené mezi manželi 
panem *** a paní ***, (Kupující a Dlužník) a Měs-
tem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, 
(Prodávající a Předkupník), za účelem převodu na 
dceru paní ***.
Paní *** výše uvedené pozemky přijme do svého 
vlastnictví i s evidovaným předkupním právem ve 
prospěch Města Staré Město ze dne 28.11.2018.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 11) Cenu města Starého Města v roce 2021 
panu ***.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

IV. vyhlašuje

K bodu 9) 
2. kolo dotačních programů v roce 2021 na podpo-
ru akcí a aktivit dle předložených návrhů:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit v roce 2021“
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a ces-
tovního ruchu v roce 2021“
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti život-
ního prostředí v roce 2021“
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

Ing. Kamil Psotka Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 59. schůze Rady města Staré Město, konané dne 20.07.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 57. schůze rady města.
program 58. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 240/467 
ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 90 m2 
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.2 záměr na pronájem části pozemku p. č. 71/1 
ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.

1.3 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku p. č. 6073/54 orná 
půda o výměře 265 m2, pozemku p. č. 6073/72 vod-
ní plocha o výměře 78 m2 a pozemku p. č. 6073/86 
ostat. plocha o výměře 7 m2, vše v lokalitě Trávník 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Evženu Rajzlovi, Rastislavova 948, Staré Měs-
to, IČO 04719131, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a nájemné ve výši 152,90 Kč/m2 
a rok pod mobilní buňkou o výměře 60 m2 za úče-
lem technického zázemí půjčovny malých plavidel, 
a ve výši 60,50 Kč/m2 a rok pro parkování aut klien-
tů půjčovny a zimní umístění lodí.

1.4 ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.10.2018 
uzavřené mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 100, Staré Město, IČO 00567884 (pronajímatel) 
a společností PaPP, spol. s r.o., Uh. Hradiště, Za Tra-
tí 1154, IČO 00207608 (nájemce) na pronájem části 
zadní stěny budovy č. p. 1719 (tribuna) na pozemku 
p. č. st. 1641 ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dohodou 
k 31.07.2021, z důvodu nevyužívání plochy pro re-
klamu.

1.5 záměr na významné snížení výše nájemného 
za pronájem sociálních buněk u sportovní haly 
v areálu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, z důvodu nevyhovujícího, zastara-
lého sociálního zázemí pro provoz tenisových kurtů 
a neuskutečněné investice kluziště včetně zázemí ve 
sportovním areálu Širůch.

1.6 záměr na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6373 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 1 
m2 v lokalitě ulice Altéře ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště.

1.9 zřízení úplatného věcného břemene včetně udě-
lení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem 
a následné uzavření smlouvy na zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro oprávněného Správa železnic, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové 
Město, IČO 70994234, spočívající v povinnosti po-
vinného Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČO 00567884, v rámci stavby „Přeložka sdělova-
cího kabelu ČD - Telematika“, strpět zřízení, pro-
vozování a udržování, případně i úpravy za účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, vedení do-
pravně technické infrastruktury a dále strpět právo 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem 
prohlídky, údržby, oprav, rekonstrukcí a správy ve-
dení dopravně technické infrastruktury, na pozem-
ku p. č. 5175/2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.10 projektovou dokumentaci „Parkovací automa-
ty, Staré Město“.

1.12 ukončení nájmu bytové jednotky č. 114 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní ***, dohodou k 31.07.2021, ze zdravot-
ních důvodů. 

1.13 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytové jednotky č. 114 v domě s pe-
čovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na 
dobu určitou – od 01.08.2021 do 31.12.2021 a ná-
jemné ve výši 18 Kč/m2/měsíc.

1.14 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 14 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu ur-
čitou – od 01.08.2021 do 31.12.2021 a nájemné ve 
výši 18 Kč/m2/měsíc.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Hřbi-
tov Staré Město – oprava chodníků mezi hrobový-
mi místy – etapa 2 s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., 
se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.2 uzavření kupní smlouvy na dodávky akce Park 
Na Rybníčku s dodavatelem FLORSTYL s.r.o., ná-
městí Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ 60731346 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací 
dokumentace.

5.1 Vnitřní směrnici S 02/2021 Oběh účetních do-
kladů.

6.1 zvýšení osobního příplatku zastupující ředitel-
ce MŠ Komenského Staré Město paní Mgr. Boženě 
Borýskové s účinností od 01.08.2021 dle zápisu.

6.3 darovací smlouvu na podporu projektu „CIS-
TERCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu“ 
mezi Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 
03 Staré Město, IČ: 00567884 a MAS Buchlov, z. s., 
Masarykova 275, 687 08 Buchlovice, IČ: 26662698. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.7 schválit převod majetku – prodej pozemku p. č. 
107/16 zahrada o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Jezuit-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželům panu *** a paní ***, za cenu 1.000 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem rozšíření 
zahrady u rodinného domu.

1.8 schválit smlouvu o spolupráci mezi Městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČO 
00567884, a společnosti Koordinátor veřejné do-
pravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII 3833, 
Zlín, IČO 27677761, dle přílohy.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Hřbitov Staré Město – oprava chodníků mezi 
hrobovými místy – etapa 2 - veřejná zakázka ma-
lého rozsahu na stavební práce. Vybraný dodavatel 
JASS-UNI, s.r.o., se sídlem Jalubí 288, 687 05 Jalubí, 
IČ: 60743638, s nabídkovou cenou 523 701,89 Kč 
bez DPH, 633 679,29 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
Park Na Rybníčku - veřejná zakázka malého roz-
sahu na dodávky. Vybraný dodavatel FLORSTYL 
s.r.o., náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ 
60731346 s nabídkovou cenou 215.185,00 Kč bez 
DPH, tj. 250.465,45 Kč včetně DPH.

IV. stanovila

2.3 od 01.08.2021 celkový počet zaměstnanců měs-
ta Staré Město v Městském úřadě ve Starém Městě, 
organizačních složkách a ostatních zařízení města 
Staré Město dle přílohy č. 1.

VI. vyhlašuje

3.1 termín pro podání návrhů nominací na oceňo-
vání dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných 
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Sta-
rém Městě. Cílem města Staré Město je ocenění je-
jich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné 
role dobrovolných pracovníků při organizaci vol-
nočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých. 
Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická 
osoba, která do termínu stanoveného pro podává-
ní návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný 
nominační formulář. Návrhy na nominaci je možné 
podávat do 31.08.2021 písemně na adresu nám. Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednic-
tvím podatelny MěÚ). Nominační formulář a pra-
vidla pro Oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti 
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových 
aktivit ve Starém Městě, jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města Staré Město.

VII. vzala na vědomí

1.11 činnost Městské knihovny Staré Město za I. 
pololetí 2021 dle zápisu.

4.1 žádost žadatele Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy Sady 
179, Uherské Hradiště IČO: 00092126 na změnu 
stavby před jejím dokončením podle § 118 a§ 94l) 
stavebního zákona pro stavbu - Dostavba památní-
ku Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum (pří-
stavba objektu č. p. 1885. Jezuitská, Staré Město). 
Změna stavby před jejím dokončením se dotýká 
stavebního objektu SO 01 Dostavba památníku Vel-
ké Moravy – CMC, SO 04 úprava rozvodů venkov-
ní kanalizace a SO 08 vrty tepelného čerpadla, vše 
v rozsahu pozemků p. č. 97/10 a parc. č. 97/3 v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště.

6.2 zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města 
Staré Město za I. pololetí 2021 dle zápisu.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 
240/467 ostat. plocha/manipulační plocha o výmě-
ře 50 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 71/1 ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě 
ul. Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na významné snížení výše ná-

U S N E S E N Í
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jemného za pronájem sociálních buněk u sportov-
ní haly v areálu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, z důvodu nevyhovujícího, 
zastaralého sociálního zázemí pro provoz teniso-
vých kurtů a neuskutečněné investice kluziště včet-
ně zázemí ve sportovním areálu Širůch.
T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6373 ostat. plocha/jiná plocha 
o výměře 1 m2 v lokalitě ulice Altéře ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

2. Finančnímu odboru

5.2 dopracovat Vnitřní směrnici pro postup při evi-
denci, vymáhání a odpisu pohledávek dle zápisu ze 
schůze rady města. T: příští RM

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Josef Bazala, v. r.
starosta  místostarosta

U S N E S E N Í
z 60. schůze Rady města Staré Město, konané dne 20.08.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

program 60. schůze rady města.

1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„EVENT centrum – sanace vlhkosti ve vstupním 
objektu a v Jezuitském sklepě“ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

3 nákup 12 přileb splňujících normy pro požáry ve 
venkovním prostředí, technické zásahy, zásahy na 
vodě a zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Staré Město.

II. projednala

2 petici k zachování stávajícího rázu komunikace 
na ul. Nová čtvrť ve Starém Městě.

III. trvá

2 na původním řešení stavby „Revitalizace ul. Nová 
čtvrť, část Finská, Staré Město“, které je stavebně po-
voleno a bylo s obyvateli ulice projednáno v únoru 
2020. 

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLAUzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 

bude 11. října 2021. 

Další noviny vyjdou 29. října 2021.

Dne 23. října 2021 uplynou čtyři roky od úmrtí 
našeho syna, bratra, švagra, strýce, hasiče a ka-
maráda pana Pavla Vandy.
S láskou a v modlitbě vzpomínají maminka 
a sourozenci s rodinami.
Děkujeme hasičům ze Starého Města a kama-
rádům, že vzpomínají s námi. 

Dne 6. října 2021 uplyne 1 rok od úmrtí naše-
ho manželka, tatínka a dědečka pana Antoní-
na Fridricha. Za vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 18. října 2021 uplyne 1 rok od chvíle, kdy 
od nás navždy odešla naše maminka a babička 
paní Marie Jurásková.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují syn Miroslav s rodinou, dcery 
Jana a Marie s rodinami.



Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 13:00 hodin
Lukáš Machálek, Ignác Fiala, Adam Grebeníček.

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 14:00 hodin
Salome Volek, Sofie Volek, Jan Ingr, Filip Horký a Julie Rajzlová.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 10. ZÁŘÍ 2021



VELKOMORAVSKÝ KONCERT


