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Vloni vybudovaný sloup s hnízdem pro čápy u budovy tělocvič-
ny druhého stupně ZŠ přinesl své ovoce i letos. Po zbourání původ-
ního komína, kde měli čápi hnízdo několik let, byl na původním 
místě postaven sloup s hnízdem vybaveným kamerami s online 
přenosem. Čapí rodinka totiž nebyla vášní pouze žáků základní 
školy, pro které byl původně online přenos a pozorování hníz-
da zajištěn. Čápi ze základní školy se stali fenoménem pro velké 
množství obyvatel Starého Města. Lidé se připojovali a pozorovali 
hnízdiště čápů po desítkách denně.  I když nové hnízdiště přilákalo 
dvojici hned první rok a samička čápa snesla vejce, narození mláďat 
se napoprvé nepodařilo a vejce časem sameček z hnízda vyhodil. 

To, že je o pozorování hnízdiště mezi lidmi zájem, potvrzuje 
i ředitel ZŠ ve Starém Městě Jan Zábranský. „Lidé už týden před 
zprovozněním kamer volali a psali emaily, aby zjistili, kdy už bu-
dou kamery opět zapojeny a budou moci sledovat, jak se navrátil-
cům daří. Musím říct, že nás zájem lidí o dění v hnízdě u naší školy 
překvapil a hodně potěšil,“ řekl Jan Zábranský. 

Letos přiletěli čápi na své původní hnízdiště ve stejný den jako 
vloni, 5. dubna. O své hnízdiště dokonce museli několikrát bojo-
vat s dalšími čápy, kteří jej chtěli také obsadit. Obyvatelé sledující 
dvojici opeřenců ihned začali novinku sdílet na sociálních sítích. 
Všichni teď netrpělivě čekají, zda se letos mláďata podaří vyvést, 
nebo nikoliv.

Online přenos z hnízda čápů na ZŠ č.p. 1720 můžete sledovat 
na webové adrese https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42 
nebo https://www.ipcamlive.com/5ca758dd24180.

Text a foto: Aleš Korvas

Vážení občané,
na základě usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 je s účinností 

od 20. dubna obnoven rozsah úředních hodin:
 

Pondělí, středa – 7:30-11:30, 12:00-16:30
 

   Přístup na úřad bude umožněn na základě předchozí telefo-
nické nebo e-mailové dohody s konkrétním zaměstnancem 
městského úřadu. Kontakty na jednotlivé zaměstnance nalezne-
te na webu města http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontak-
ty (Kontakty na jednotlivé agendy platné od 20. 4. 2020) nebo 
v seznamu umístěném na vchodových dveřích městského úřadu. 
Podatelna bude otevřena každý den podle pracovní doby úřa-
du: úterý, čtvrtek 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00, pátek 7:30 – 11:30. 

Pokud to okolnosti umožňují, doporučujeme Vám odložit úřed-
ní záležitosti do doby, než pomine nouzový stav a osobní kontakt 
nahradit pokud možno jinými formami, jako např. komunikaci 
prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo telefonicky. 
Při pohybu v budově městského úřadu žádáme občany, aby do-
držovali nařízená bezpečnostní opatření, tzn. používali roušky 
nebo jiný vhodný prostředek k zakrytí obličeje a udržovali ales-
poň dvoumetrový odstup od dalších osob.

Pro aktuální informace prosím sledujte webové stránky města 
www.staremesto.uh.cz.

Děkujeme za pochopení.
Josef Bazala

starosta

ČÁPI SE NA HNÍZDIŠTĚ U ZŠ 
VRÁTILI NA DEN PŘESNĚ JAKO VLONI 

V letošním roce čekají obyvatele České republiky hned dvoje volby. Termíny, kdy budou voliči rozhodovat o novém složení Senátu 
Parlamentu České republiky a krajských zastupitelstev, byly stanoveny na pátek a sobotu 2. a 3. října 2020.

O místo senátora volebního obvodu číslo 81, Uherské Hradiště, se utkají podle dosud známých informací dlouholetý starosta Starého 
Města Josef Bazala, dosavadní senátor a hazardní magnát Ivo Valenta. ČSSD by měla postavit do boje bývalého poslance PČR Antonína 
Seďu, jehož nominace ještě není potvrzena předsednictvem v Praze. Komunisté do Senátních voleb na Uherskohradišťsku nikoho ne-
nominují a ODS se dosud nevyjádřila.

Text: Aleš Korvas

TERMÍN LETOŠNÍCH VOLEB 
BYL STANOVEN NA 2. A 3. ŘÍJNA 2020

https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42
https://www.ipcamlive.com/5ca758dd24180
http://www.staremesto.uh.cz/dokumenty/TELEFONNI_CISLA_MeU_STARE_MESTO_agendy20_04.pdf


4

Rozhovor STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Staré Město stejně jako zbytek republiky byl zasažen 
pandemií koronaviru. Veškeré veřejné a z velké většiny 
i  soukromé akce byly zrušeny a zakázány, školy, úřady 
i mnoho firem muselo být zavřeno. Městský úřad ve Sta-
rém Městě funguje v omezeném režimu v podstatě pouze 
pro předem telefonicky domluvené schůzky. Na to, jak je 
v tomto období zajištěn chod města, veřejných institucí 
ale i na to, jak prožívá nouzový stav osobně, jsme se ze-
ptali starosty Starého Města Josefa Bazaly.

Pane starosto, celá republika je v  podstatě paraly-
zována. Zavřeny musely být provozovny živnostníků, 
restaurace, bary, ale i  společné prostory, které bývají 
za normálních okolností plny života. Jak na vás v pod-
statě prázdné a neživé město působí?

Jistě to není nic příjemného. Máte pravdu, život jako-
by se zastavil. Několikrát jsem si procházel ulice města 
a všude bylo vymeteno. Je to smutné, ale zdá se, že ra-
zantní omezení pohybu a vzájemné kontakty osob při-
nášejí své ovoce.  Nyní, kdy odpovídám na Vaše otázky, 
je již po Velikonocích, dochází k postupnému rozvolně-
ní omezení. Vláda již vydala plán, jak bychom se mohli 
vrátit k normálu. Především z počátku nouzového stavu 
jsem cítil určité rozpaky. Nebylo dostatek ochranných 
prostředků, což byl jistě velký nedostatek. Velký dík si 
zaslouží především všichni, kteří se zapojili do šití rou-
šek, a dokázali tak napravit to, co vláda zanedbala. Je vše-
obecné známo, že bezpečnostní složky upozorňovaly, že 
Čína zkupuje z celého světa ochranné prostředky. Jenže 
na to nikdo zodpovědný včas nereagoval.  Když virus do-
razil k nám, tak už na nákup bylo pozdě. 

Město Staré Město je zřizovatelem základních škol 
stejně jako školek. O  jejich uzavření rozhodla rada 
města od 16. března 2020. Tento krok měl přímý vliv 
na  život stovek rodin, především rodičů, kteří museli 
řešit hlídání dětí. Jak složité pro vás bylo rozhodnutí 
o uzavření škol a školek a předcházela tomu nějaká del-
ší debata, nebo byl v  tomto ohledu souhlas celé rady 
města? 

My jsme viděli, že dochází k omezování pohybu, za-
vírání fabrik, utlumování výroby. Samozřejmě i zaměst-
nanci úřadu dostávali strach, že se můžou nakazit, čemuž 
se snažíme zabránit v tuto chvíli. Před rozhodnutím uza-
vření mateřských škol jsem svolal poradu s ředitelkami 
mateřských školek a ověřovali jsme kolik dětí je ve škol-
kách. V té době již mnoho dětí zůstávalo doma. Rozchá-
zeli jsme se s tím, školky pojedou dál, ale rodiče do bu-
dov MŠ vcházet nebudou, paní učitelky děti převezmou 
před budovou a již se o ně dál postarají. V průběhu něko-
lika hodin a dní se situace změnila a rada města dne 13. 
března rozhodla o uzavření školek.

Ve  městských prostorách mají své provozovny de-
sítky firem. Uzavřením jejich provozoven klesly tržby 
některým z nich na nulu. Uvažuje město o odpuštění 

ROZHOVOR SE STAROSTOU K PANDEMII KORONAVIRU

nebo zmírnění nájmů po dobu mimořádných patření? 
I  tuto situaci jsme pozorovali a  s  prvními žádostmi 

o prominutí nájmu jsme na ně reagovali. Nájemci jsou 
většinou na  zdravotním středisku, v  bytových domech 
nebo mají pronajaty pozemky, například autodopravci. 
Při jednání 34. zasedání rady jsme odložili splátky ná-
jemného s tím, že o výši nebo prominutí budeme rozho-
dovat později. Je k tomu přijato usnesení rady města ze 
dne 8. 4. 2020, včetně ukládací části, kdy se nájemci mají 
vyjádřit, jak byli postiženi nouzovým stavem. K proble-
matice nájmů se rada města ještě vrátí.

V  souvislosti s  vyhlášením nouzového stavu bylo 
zrušeno několik veřejných akcí, jarmarků, závodů nebo 
sportovních utkání. Můžete prosím přiblížit, jestli je 
nějaký plán, zda se bude konání některých akcí přesou-
vat nebo bude letošní ročník zcela zrušen?

Jak dobře víte, tak vláda počítá s povolením hromad-
ných akcí až v posledním kroku svých nařízení. V sou-
časné době se ruší jízdy králů, festivaly, turnaje apod.  
I město a spolky zrušilo doposud všechny akce. Za město 
můžu sdělit, že neplánujeme žádné přesuny akcí, pokud 
se nebudou moci konat v připravených termínech. Mys-
lím si, že v této době, kdy odpovídám na vaše dotazy, je 
brzy na výhled a sdělit Vám, co bude možné uskutečnit. 
Byl bych rád, abychom mohli pořádat podzimní akce, 
jako Velkomoravský koncert, Michalské slavnosti, hody 
s právem a v období  Vánoc Adventní koncert Vojenské-
ho uměleckého souboru Ondráš z Brna v kostele Svatého 
Ducha. Doufám, že to vyjde.

Město Staré Město má zřízen krizový štáb. Můžete 
prosím přiblížit, zda jste během mimořádného stavu 
museli řešit vyloženě kritický stav nebo situaci v sou-
vislosti s nákazou nemocí Covid-19?

Především ze začátku, kdy jsme přesně nevěděli jak 
se chovat, vláda měla pravidelné tiskové konference, kdy 



RozhovorSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

5

měnila svá vyjádření a některé věci nebyly úplně jasné. 
Scházely ochranné prostředky, lépe řečeno, nebyly žádné 
a  mnozí lidé byli vystrašení. Vyloženě krizovou situaci 
ovšem jsme neřešili. Krizový štáb byl jmenován staros-
tou, který kromě něho tvoří  Mgr. Martin Zábranský, 
Ing. Robert Staufčík, Ing. Pavel Vrána a Miroslav Nosek.

Vyhlášení nouzového stavu má přímý vliv na  fun-
gování spousty firem. Město má nemalou část příjmů 
z daně firem na území města za předešlý rok. Na po-
kladnu města dolehne přerušení činnosti mnoha firem 
v podobě daně až v následujícím roce. Máte jako město 
již nyní nějaké prognózy, o kolik peněz by mohlo město 
přijít?

Vzhledem k  tomu, že máme nouzový stav od  12. 
3. 2020, který bude po  30. 4. 2020 asi prodloužen, ale 
i  postupně rozvolňován, tzn. můžeme se bavit zhruba 
o  2  – 3  měsíčním výpadku v  podnikatelské činnosti. 
Když budeme vycházet z  této skutečnosti při sestavo-
vání rozpočtu na rok 2021 a zejména prognózování da-
ňových příjmů daní fyzických osob a daní právnických 
osob, můžeme počítat s  poklesem očekávaných příjmů 
na těchto položkách asi o 10,1 mil. Kč. Naproti tomu ně-
které maloobchody (potraviny, drogerie) vykazují tržby 
rovnající se předvánočním nákupům, takže daňové pří-
jmy z  odvodu daně z  přidané hodnoty by neměly být 
nějak významně zasaženy. Například měsíční výpadek 
v  prodeji ve  vybraných obchodních řetězcích způsobil 
po  jejich znovuotevření před velikonočními svátky do-
slova nákupní horečku u koncových spotřebitelů.

Přesně 30. dubna 1945 osvobodili vojáci spojenec-
kých vojsk, kromě mnoha dalších měst v  tehdejším 
Československu, také Staré Město společně s  Uher-
ským Hradištěm. Tento významný den si každoročně 
připomínají představitelé radnice spolu se skauty, čle-
ny Orla i Sokola položením květin k památníku obě-
tem II. světové války na Hradišťské ulici.

Letošní rok, i  když je významný svým tři čtvrtě 
stoletím od osvobození, je jiný. V době poznamenané 
koronavirovou pandemií se nemohlo konat slavnostní 
položení věnců předních představitelů našeho města 
za účasti veřejnosti. Ani absence slavnostního aktu by 
ale neměla znamenat, že se na tento významný den ne-
zapomnělo.

Zničené mosty, střelba a rychlý ústup Němců zna-
čily, že se osvobození Starého Města spojeneckými 
vojsky Rudé a  rumunské armády nezadržitelně blíží. 
Pozůstatky původního železničního mostu spojující-
ho Staré Město s Uherským Hradištěm, který německá 

STARÉ MĚSTO SI PŘIPOMNĚLO 75 LET 
OD OSVOBOZENÍ RUDOU ARMÁDOU

Můžete prosím představit, jak se budou postupně 
uvolňovat některá omezení nařízená městem?

Budeme reagovat na  nařízení vlády a  jakmile bude 
zájem a technicky to bude možné, tak povolíme otevření 
mateřských škol, samozřejmě za dodržení hygienických 
pravidel, tak abychom ochránili nejen děti, ale i paní uči-
telky a zaměstnance MŠ.

Jedním z opatření je zákaz shromažďování a pořá-
dání společných akcí. Jak zvládáte omezení vycházení 
a pohybu venku vy osobně a vaše rodina?

Chodím pravidelně do  práce, snažím se chránit 
ochrannými prostředky. Doma je práce dostatek, tak se 
jistě nenudím. Manželka učí v MŠ a v současné době je 
doma. Zapojila se do skupiny, která k dnešnímu dni na-
šila asi 26 000 roušek. Samozřejmě vaří, uklízí, popřípadě 
hlídá vnučky, neboť s nimi žijeme v těsné blízkosti. Jsou 
za námi Velikonoce, největší křesťanské svátky a to spo-
lečenství věřících mně opravdu schází. Přes obrazovku 
to zkrátka není ono. Samozřejmě pondělní šlahačka byla 
úplně jiná, lepe řečeno nebyla žádná. K tomu košty vína 
v okolí, setkávání se s lidmi, to jsou všechno věci, o které 
jsme ochuzeni. Doufám, že tento příběh v dohledné době 
skončí a budeme opět žít normálním životem. Věřím, že 
nás tato situace posílí, ale i poučí, abychom vše nebrali, 
že je všechno automatické, abychom si vážili jeden dru-
hého a  naučili se i  trochu skromnosti a  pokory. Všem 
spoluobčanům přeji, aby se opatrovali, dávali na sebe po-
zor a hlavně byli zdraví.

Děkuji za rozhovor!

armáda při ústupu odstřelila, jsou v korytě řeky Mora-
vy dodnes. Poničený byl také hlavní silniční most přes 
řeku. Ten se ale podařilo během několika dnů obyva-
telům opravit.

Tragédie, jen několik málo hodin před definitiv-
ním osvobozením, se stala na místě směrem na Napa-
jedla, kam okupační vojska ustupovala. Mezi Starým 
Městem a Huštěnovicemi, vedle železniční trati, došlo 
v  místě zvaném Potmělučka k  popravě pětice Staro-
měšťanů německými vojáky. Na  pietním místě bylo 
před dvěma lety znovu vysázeno pět stromů. 

„Před 75 lety bylo osvobozeno Staré Město. Všem 
mužům a ženám, kteří padli v zápase s totalitní nacis-
tickou mašinérií, patří naše vzpomínka a vděk“ sdělil 
starosta Josef Bazala

Na oběti II. světové války obyvatelé Starého Města 
nikdy nezapomněli. 

Text: Aleš Korvas
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Koronavirová krize a nouzový stav téměř paralyzoval život také ve Starém Městě. Na to, jak zvládají omezení 
pohybu na veřejných prostranstvích, omezení setkávání a jak uzavřené obchody poznamenávají život obyvatel, 
jsme se zeptali v anketě několika občanů a místostarostů města.

MARTIN ZÁBRANSKÝ
(místostarosta )
Otázka: Jak zvládáte situaci s  nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Omezení vyplývající z  nouzového stavu 
se dotkla každého občana a  každé rodiny 
ve městě. Je únavné (ale samozřejmě nutné) 
neustále myslet na to, že při odchodu z do-
mova je třeba nasadit roušku, všude si umý-
vat ruce a používat dezinfekci. Nejsem určitě 
sám, který se cítí rouškou přidušen.  A ruce 
dostávají dezinfekcí také zabrat. Je však po-
třeba to vydržet. 
Otázka: Během mimořádného opatření platí omezení pohybu na ve-
řejných prostranstvích, setkávání se s přáteli. Daří se vám zvládat a do-
držovat opatření bez potíží?
Mimořádná opatření vlády se musí dodržovat, proto se s přáteli i s širší 
rodinou nenavštěvujeme, i když mi osobní kontakt velice chybí. Myslím 
především na starší generaci, která je rizikovou skupinou a mohla by mít 
případným přenosem infekce zdravotní komplikace. O to víc se člověk 
snaží využívat ke komunikaci moderní technologie. Musím ale říct, že 
„šlahačka“ přes videochat opravdu nemá to správné kouzlo. 
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Pracovní povinnosti se během nouzového stavu značně změnily. Hlav-
ním úkolem se stala bezpečnost a  ochrana zdraví spoluobčanů. Takže 
místo organizování kulturních akcí a rozvoje cestovního ruchu zásobíme 
město rouškami, dezinfekcí, organizujeme pro seniory nákupy potravin 
a léků. 
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
ření?
Nejsem odborník epidemiolog, proto si netroufám nic doporučovat. Po-
kud se však situace s nárůstem nových onemocnění v České republice 
nebude zhoršovat, přivítal bych rychlejší uvolňování bezpečnostních 
opatření především ve  vztahu k  produktivní části populace, zejména 
kvůli ekonomickým dopadům na společnost. 
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s  nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Základní infrastruktura funguje. Lidé nepanikaří, obchody jsou plné 
zboží. Žádné katastrofické scénáře nenastaly. Myslím si, že si lidé na ži-
vot v nouzovém stavu pomalu zvykají. Doufejme, že už to nebude dlouho 
trvat a vše se vrátí do normálu. 
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města?
Chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří v době nouzového stavu po-
máhají svým bližním. Šijí roušky, pomáhají s nákupy nebo jen tak udr-
žují pomocí sociálních sítí nebo telefonu kontakt s příbuznými a přáteli. 
Vzájemná podpora nám pomůže překonat toto náročné období.
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Nikdy bych to za  normálních okolností neřekl, ale těším se, až začne 
fungovat škola. Především povinná školní docházka. Cítím, že si většina 
rodičů oddechne. Určitě si půjdu zahrát s přáteli volejbal a také posedět 
a pořádně pokecat s přáteli a s rodinou. Bude to doufám náležitá oslava 
osvobození od všech nařízení a návratu k normálnímu životu. A roušky, 
ty nechám vyprat a  založit hodně hluboko 
do skříně. Snad už nebudou zapotřebí.

KAMIL PSOTKA
(místostarosta )
Otázka: Jak zvládáte situaci s  nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Protože omezení vnímám jako nutná a  po-
třebná, tak mně osobně nečiní větší potíže.  
Ale máme  doma mladší děti a s ohledem na  
uzavření škol a  školek  a  výuku probíhající 

ANKETA KE KORONAVIROVÉ PANDEMII MEZI OBČANY STARÉHO MĚSTA

doma přibyly  nám rodičům další povinnosti,  což je někdy dost nároč-
né. Co se týká volného času, tak vzhledem k tomu, že jsme v rodinném 
domě, děti daleko více využívají dvůr a zahradu než dříve.
Otázka: Během mimořádného opatření platí omezení pohybu na ve-
řejných prostranstvích, setkávání se s přáteli. Daří se vám zvládat a do-
držovat opatření bez potíží?
Samozřejmě dodržujeme opatření ohledně setkávání se s dalšími lidmi, 
i když bychom se s  řadou z nich rádi setkali osobně. Ale dnes  člověk 
nemusí být v úplné izolaci, i když je doma. Skrze současné technologie – 
skype, videomeetingy  apod. čas od času se můžeme vidět a slyšet s blíz-
kými nebo přáteli. 
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Obtíže spojené s koronavirovými opatřeními přinesly daleko větší důraz 
na elektronickou komunikaci. Přibylo mně mailů  a různých videokonfe-
rencí v důsledku toho, že člověk nemůže řešit věci při osobním jednání.  
Právě videokonference  jsou schopné osobní jednání skoro nahradit. Sa-
mozřejmě jsou profese, kde toto možné není.
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
ření?
Je vidět, že řada opatření, která byla provedena, přinesla užitek. I když 
některé kroky byly dost zmatečné. Například otevření velkých hobby-
marketů a zároveň zůstaly zavřené malé obchody a provozovny. Vždyť 
toto se dá řešit naprosto jednoduše, podle velikosti obchodu a provozov-
ny může být určitý počet zákazníků.
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s  nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Důležité věci dle mne  byly dostupné a zabezpečené, z globálního pohle-
du nepociťuji v ničem zásadní nedostatek.
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města?
Jednak velké poděkování. Připadá mně, že zde většinou žijí vzájemně 
ohleduplní lidé, nesetkal jsem se s  výraznějším negativním jednáním 
v souvislosti s omezujícími opatřeními. A přeji všem trpělivost a zdraví. 
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Na osobní setkání s blízkými a přáteli, až si budeme moci podat ruku, 
usmát se na sebe a vidět, že ten druhý se usmívá na nás.

VERONIKA KAŠTÁNKOVÁ
(učitelka tance)
Otázka: Jak zvládáte situaci s  nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Jelikož mám odpolední zaměstnání, vařím 
svojí rodině již 11  let. V  tomto směru mě 
tedy karanténa nezaskočila. Navíc máme 
doma nastavený i  režim dne. Manžel chodí 
do  práce a  já se vždy celé dopoledne učím 
s  dětmi (Šarlota – 1. třída, Adam – 5. tří-
da). Odpoledne se věnujeme procházkám 
v přírodě a práci na domě  a zahradě. Večery 
věnujeme společenským hrám, pohádkám 
a knihám. 
Otázka: Během mimořádného opatření platí omezení pohybu na ve-
řejných prostranstvích, setkávání se s přáteli. Daří se vám zvládat a do-
držovat opatření bez potíží?
Ano, daří. Je spousta míst v přírodě, kam nikdo nechodí.
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Učím taneční obor ve  dvou ZUŠ, momentálně však motivuji své žáky 
formou distanční výuky a  setkávám se s  pozitivními reakcemi. Jsem 
v kontaktu s rodiči, kteří mi posílají fotografie dětí v tanečních pózách 
nebo při tanci. Tyto fotografie budou zpracovány do klipu celého taneč-
ního oboru jako vzpomínka na  toto období. Všem aktivním rodičům 
a dětem tímto moc děkuji.
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
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ření?
Na  sociálních sítích se neustále ozývají lidé, kteří by vše udělali jinak 
a vadí jim to či ono, ale já si myslím, že bychom v tuto chvíli měli věřit 
znalejším této problematiky. Nic bych neměnila.
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s  nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Rozhodně nepatříme k rodinám, které jedou na víkendový výlet do su-
permarketu. S manželem se střídáme a nakupujeme maximálně jednou 
za týden. V obchodech nám nic nechybí. Naopak, mnohdy nás zaráží, že 
tam přebývají  celé rodiny s dětmi.
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města? 
Užívejte si čas strávený s rodinou. Vím, že pro pracující je velkou kom-
plikací péče o děti, ale věřte, že všechno zlé je k něčemu dobré. Buďte 
trpěliví a opatrní. A hlavně, mějte pozitivního ducha.
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Nejvíce se těším na setkání s rodinou a přáteli. A moc se mi taky stýská 
po mých malých usměvavých tanečnicích  a kouzelné atmosféře s dospě-
lými v kurzech baletu. Moc se těším až je zase všechny obejmu.

ROMANA HANUŠÁKOVÁ
(učitelka)
Otázka: Jak zvládáte situaci s  nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Celou situaci zvládáme dobře. Snažíme se 
důkladně dodržovat zvýšená hygienická 
opatření. Nosíme vlastnoručně vyrobené 
roušky, ošetřujeme si ruce před vstupem 
do obchodu a důkladně si je myjeme po ná-
vratu domů. 
Otázka: Během mimořádného opatření 
platí omezení pohybu na  veřejných pro-
stranstvích, setkávání se s  přáteli. Daří se vám zvládat a  dodržovat 
opatření bez potíží?
Úplně snadné to není, máme mnoho přátel a příbuzných, se kterými se 
za normálních okolností často vídáme. To se nyní snažíme se zdravým 
rozumem omezovat.
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Pracuji jako učitelka na základní škole, takže komplikace jsou značné. 
Zcela se změnil způsob mé práce, se žáky komunikuji prostřednictvím 
internetu. Ale beru vše jako výzvu, jak se posunout dál.
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
ření?
Při současném množství nemocných zejména v našem regionu by ještě 
bezpečnostní opatření měla trvat. Ale to ať posoudí odborníci. 
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s  nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Romana Hanušáková: Naučila jsem se chodit nakupovat do menších ob-
chodů blízko mého bydliště a tam mají vždycky vše. 
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města?
Že s úsměvem jde všechno líp, i když není pod rouškou vidět.
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Na  setkávání s  přáteli, koncerty, divadelní představení a  točené pivo 
na zahrádce.

BOHUMIL CRLA
(OSVČ)
Otázka: Jak zvládáte situaci s  nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Současnou situaci, co se týká nouzového sta-
vu, plně respektuji, je důležité se vyrovnat se 
současným stavem a jsem přesvědčen, že vše 
zvládneme.
Otázka: Během mimořádného opatření 
platí omezení pohybu na  veřejných pro-
stranstvích, setkávání se s  přáteli. Daří se 

vám zvládat a dodržovat opatření bez potíží?
Na  tuto otázku se mi ne lehce odpovídá. Totiž setkávání a komunika-
ce s lidmi je nejen mojí profesní záležitostí, ale bez kontaktu kamarádů, 
příbuzných a známých se velmi těžce sžívám. Je to náplň a smysl života 
mít kolem sebe lidi, se kterými se cítíte dobře. Hold musíme to určitý 
čas vydržet.
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Jak jsem již říkal, setkávání se s lidmi je mojí prací, takže určitě způsobi-
lo. Hold musíme to určitý čas vydržet.
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
ření?
Na  tuto otázku může mít každý svůj vlastní názor. Pro mne osobně, 
jako pro OSVČ, jsou některá  vládní  nařízení  naprosto nesrozumitelná 
a nedávají mně logiku. Tím, že pracuji s lidmi, je moje činnost částečně 
omezena, určitě bych přivítal zmírnění některých opatření (sportování 
i v halách, kolektivní činnost do 10 lidí, zrušit omezené nakupování v ur-
čitou dobu).
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s  nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Se zásobováním obchodů jsem spokojen, vadí mi jen dlouhé fronty u po-
kladen v supermarketech.
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města?
Vzkázal bych všem, aby současnou situaci pozitivně zvládli, jsme všichni 
na jedné lodi a těšme se na brzký „(normální)“  běh života.
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Já osobně se těším na  klidnou, pohodovou atmosféru pozitivních lidí, 
společnost  kamarádů SPS, sportování na tenisových kurtech a doufám, 
že se uvolní i nařízení  ohledně uzavření hranic.

MARTINA SEDLÁKOVÁ
(mateřská dovolená)
Otázka: Jak zvládáte situaci s nouzovým 
stavem vy osobně nebo vaše rodina?
Situaci zvládám dobře. Jsem na mateřské do-
volené. Partner je v práci jako za normální-
ho stavu. Nejspokojenější je syn, nemusí do 
školky.
Otázka: Během mimořádného opatření pla-
tí omezení pohybu na veřejných prostran-
stvích, setkávání se s přáteli. Daří se vám 
zvládat a dodržovat opatření bez potíží?
Bohužel s přáteli se jako běžně nepotkávám. 
Opatření dodržuji. Z domu vycházím jen nakoupit, k lékaři nebo vyřídit 
úřady.
Otázka: Způsobil vám nouzový stav komplikace v práci?
Jak jsem již řekla, jsem na mateřské dovolené. Tak se mě komplikace ne-
týkají. Ale můj obor je cestovní ruch, pracovala jsem v cestovní kanceláři. 
A tam je situace velmi složitá.
Otázka: Byl/byla byste vy osobně pro zmírnění bezpečnostních opat-
ření?
Myslím si, že tato opatření mají svou logiku. Jsem pro postupné zmírně-
ní, ale v kratším intervalu, než navrhla vláda.
Otázka: Setkal/setkala jste se prozatím vy osobně s nějakým problé-
mem v souvislosti se zásobením obchodů nebo nakupováním?
Nesetkala, vždy jsem nakoupila, co jsem chtěla.  Řekla bych, že prodejny 
jsou zásobeny dostatečně.
Otázka: Co byste vzkázal/vzkázala ostatním občanům Starého Města?
Ať pandemii všichni ve zdraví přečkáme a zkusíme si z této složité doby 
vybrat jen to dobré.
Otázka: Na co se těšíte nejvíc po návratu k normálnímu stavu?
Až se budu moci potkat s přáteli na kafíčku a normálně se navštěvovat  
s celou rodinou.
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JAK SE VIRUS DOSTÁVÁ DO  TĚLA A  JAKÉ JSOU JEHO PŘÍ-
ZNAKY? 
Dýchacími cestami, ale i přes oční a jiné sliznice, inkubační doba je 
cca 5 dnů s rozmezím 2 - 14 dní, infekce nejčastěji probíhá jako běžná 
viróza - zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest v krku.
JAKÉ JSOU ZPŮSOBY PŘENOSU INFEKCE?
Vzduchem, zejména při kýchání a  kašli, kontaktem - na  pokožce 
rukou vydrží desítky minut, na  povrchu kapesníků, i  na  držadlech 
v  dopravních prostředcích, na  bankovkách, tlačítkách, klávesnicích 
počítačů a  dalších často dotýkaných předmětech může přežívat ně-
kolik dnů.
POUŽÍVAT ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORY?
Jednoduché jednorázové papírové roušky poskytují částečnou ochra-
nu několik desítek minut, přesněji do té doby, než působením vlastní-
ho dechu zvlhnou, látkové roušky je možné opakovaně použít po pře-
prání na  min. 60 °C a  přežehlení, respirátory používají zdravotníci, 
kteří jsou vystaveni značnému riziku infekce.
JAK SE MÁ CHRÁNIT ZDRAVÝ ČLOVĚK?
1) Vyvarovat se kontaktů s lidmi, kteří mají projevy infekce dýchacích 
cest. 
2) Pro přímou osobní ochranu před infekcí se doporučuje použít ús-
tenku čili roušku. 
3) Doporučuje se mýt si ruce důkladně mýdlem vždy po  příchodu 
domů, vyvarovat se sahání na předměty, kterých se nedávno dotýkalo 
mnoho jiných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při častějším pobytu ve ve-
řejných prostorách se doporučuje pořídit si dezinfekční prostředek 
na ruce, používat rukavice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba 
věnovat malým dětem, které by v dopravních prostředcích měly mít 
rukavice. V obchodech pozor na volně ložené potraviny, které se bez 
další úpravy konzumují (pečivo a rohlíky v kontejnerech). K placení 
používat karty a nezapomínat na hygienu rukou i po zadání PIN. 
4) Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si nesahat 

na obličej dříve, nežli si důkladně očistí ruce. 
5) Místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší dobu, je vhodné často vět-
rat.

JAK MÁ POSTUPOVAT ČLOVĚK, KTERÝ MÁ PROJEVY RESPI-
RAČNÍ INFEKCE?
Kašlat a kýchat do kapesníku na jedno použití nebo loketní jamky, ni-
koli do dlaně. Ke smrkání používat jen papírové kapesníky, které se 
hned po použití vyhazují. Mýt nebo dezinfikovat si ruce po smrkání 
nebo jiné manipulaci se sekrety z dýchacích cest. 

1) Zůstat doma a nešířit infekci mezi lidi. 
2) Své onemocnění telefonicky ohlásit pracovníkům spádové hygie-
nické stanice. Ti rozhodnou o tom, jestli je potřebné provést vyšetření 
na průkaz koronaviru. 
3) Dodržovat základní hygienická opatření k zábraně šíření infekce.
4) Jestliže je z nějakého důvodu nezbytné vyjít z domova mezi ostatní 
lidi, pak jedině s nasazenou ústenkou nebo rouškou. 
5) Proti koronavirům dosud není k dispozici žádná účinná specifická 
léčba. Doporučuje se aspoň podporovat stav imunitního systému, tj. 
dostatečně spát, zdravě se stravovat, užívat vitamin C a podobně. 
6) Lékařskou pohotovostní službu má smysl volat při podezření na ko-
ronavirovou infekci, především tehdy, jestliže člověk pociťuje narůsta-
jící dušnost.
PŘÍZNAKY KORONAVIRU 
zvýšená teplota - kašel - dušnost - bolest svalů - únava 
V PŘÍPADĚ, ŽE POCIŤUJETE NĚKTERÝ Z PŘÍZNAKŮ VOLEJTE 
1212 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍN 
724 221 953 
577 006 759 
denně od 07:00 do 18:00 hodin

KORONAVIRUS
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Vývoj pandemie šíření viru SARS-CoV-2, který způso-
buje nemoc COVID-19 se zdá být v  České republice na  dob-
ré cestě. V  podstatě paralyzovaná země tak může poma-
lu uvolňovat přijatá opatření, kdy byla z  důvodu omezení 
šíření viru mimořádným opatřením zakázána většina pobytu 
mimo domov, se pomalu uvolňuje. Nově se tak může za  spl-
nění uvedených podmínek věnovat celé řadě sportů, zejména: 
běhu, chůzi, cyklistice, gymnastice, venkovnímu bruslení, na ledě 
i  na  kolečkových bruslích, skateboardingu, jízdě na  koni, golfu 
s nejvýše dvěma osobami ve  skupině hráčů (ve flightu), tenisu, 
stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, no-
hejbalu, vždy s  nejvýše dvěma hráči na  každé straně hřiště, ly-
žování a  snowboardingu, vodním sportům, jako je jachting, 
kanoistika, veslování a  windsurfing, při nejvýše dvou osobách 
v  lodi. Povoluje se také sportovní střelba, bojové, silové a úpo-
lové sporty nebo sportovní letectví na venkovních sportovištích. 

Investice ve výši šest a půl milionu korun a několik měsíců 
práce si vyžádá dlouho očekávaná „Vodní plocha v  Olší“, která 
bude navazovat na  současný rybník nacházející se mezi cyklo-
stezkou a hlavní silnicí na Velehrad.

Staré Město připravovalo tuto investici již několik let a čekalo 
na vyhlášení příslušného dotačního titulu. „Ministerstvo země-
dělství uvolnilo na boj se suchem několik stovek milionů korun 
a podpořilo projekty, které jsou na výstavbu vodních nádrží za-
měřeny. My jsme měli projekt připravený již dlouhou dobu, jen 
jsme čekali na správný okamžik. Předmětem investice je vybudo-
vání vodní plochy, která bude mít protipovodňovou funkci a kte-
rá vytvoří dostatečnou retenci pro neškodný odtok povrchových 

UVOLŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VE STARÉM MĚSTĚ VZNIKNE DALŠÍ VODNÍ PLOCHA

Povoluje se výjimka z  příkazu nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě 
sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportují-
cích je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě 
jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené 
kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nachá-
zejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování 
dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respi-
rátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky 
mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující. 
Povoluje se možnost využití sportovišť ve správě města Staré Měs-
to:
• sportoviště v  lokalitě ul. Michalská, správce sportoviště pan 
Zdeněk Vícha 608 935 227.
• sportoviště v lokalitě ul. Salašská (u školy), správce sportoviště 
pan Antonín Panáček, tel. 725 992 581.

Text: Aleš Korvas

vod. Vodní plocha bude napojena na stávající náhon z vodního 
toku Salaška,“ řekl starosta Starého Města Josef Bazala. 

Začátkem března letošního roku byla investice předána do-
davateli, který by měl stavbu dokončit do konce roku 2020 a to 
z toho důvodu, že finanční prostředky musejí být podle dotačních 
pravidel proinvestovány do konce roku. „Předpokládám, že celou 
lokalitu budou využívat nejen rybáři a myslivci, ale doufám i oby-
vatelé Starého Města k procházkám do přírody a odpočinku.  Cel-
ková nově vzniklá vodní plocha bude zabírat plochu 1,3 hektarů. 
Společně se stávajícím rybníkem tak vznikne plocha zabírající 2,5 
hektaru,“ doplnil starosta Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas
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Propojení slepých ramen řeky Moravy, vytěžení nánosů na-
hromaděných za desítky let, zlepšení podmínek pro život fauně 
i flóře a zatraktivnění celé lokality. To jsou hlavní cíle investiční 
akce za  bezmála 200 milionů korun, která byla zahájena vloni. 
Od uplynulého roku došlo v  lokalitách Čerťák 1, Čerťák 2, Vy-
trávené, Zadní a Přední Morávka či Zasypané k vykácení stromů, 
které nebyly původními druhy, nebo prořezání poškozených či 
přestárlých stromů.  Práce jsou ale viditelné také na  objektech 
vpusti a výpusti, které propojí koryto řeky Moravy se všemi sle-
pými rameny. Ty budou vzájemně propojeny a voda v nich bude 
protékat. Právě výstavba těchto objektů momentálně nejvíce 
komplikuje pohyb lidí na cyklostezce podél řeky Moravy.

REVITALIZACE SLEPÝCH RAMEN MORAVY POKRAČUJE
Investor, kterým je zapsaný ústav Slepá ramena, již zahájil vý-

stavbu některých vodohospodářských objektů a momentálně se 
také čistí dno na Vytráveném, což je slepé rameno u Kunovského 
jezu.

Práce pokračují také na druhé straně železniční tratě, kam se 
zatím veřejnost běžně nedostane. Slepé rameno Zasypané bude 
propojeno s dalšími rameny a kolem všech ramen povede stezka. 
Lidé se tak budou moci procházet pod nově vysazenými stromy 
a keři. Podél stezky vznikne v průběhu dalších čtyř let také něko-
lik tůní, které budou domovem pro zvlášť chráněné druhy živo-
čichů.

Text a foto: Aleš Korvas

Nouzový stav, který stále trvá, uzavřel instituce a zrušil veške-
ré společenské akce ve Starém Městě. Co se ale nezastavilo, jsou 
investice naplánované na letošní rok.

Jednou z nich je i zateplení a oprava fasády prvního stupně 
Základní školy ve Starém Městě, č.p. 1000. Díky dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí se dočká zateplení obvodového 
pláště nejen budova školy, ale také tělocvična a  jídelna.  Budo-
va školy není památkově chráněna, ale vzhledem k její historic-
ké hodnotě bude přední část fasády pouze opravena. Investiční 
akce, která byla zahájena v  měsíci březnu, potrvá do  poloviny 
října a vyžádá si částku 35 milionů korun.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ STARÉ MĚSTO 1000
„Kromě zateplení obvodového pláště a stropních konstrukcí 

proběhne i výměna stávajících oken a vstupních výplní. Budova 
získá novou vzduchotechniku a  rekuperaci. Investice zahrnuje 
rovněž modernizaci kotelny, kompletní rekonstrukci elektrických 
rozvodů,“ uvedl starosta Josef Bazala.

Za poslední roky město do školních budov i díky evropským 
fondům a  vlastním prostředkům investovalo obrovské finanční 
částky. Snahou je, aby žáci, učitelé a rodiče měli na výchovu dětí 
co nejlepší podmínky.

Text a foto: Aleš Korvas
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O tom, že je Chemická olympiáda náročná soutěž, se mohlo 
letos přesvědčit 7 žáků IX. C. Školní kolo se skládalo z přípravné 
teoretické části, praktické části a z testu.

Letos se mezi tři nejúspěšnější probojovali Matyáš Bardoň, 
Karolína Čápková a  Viktorie Maňáková, kteří také postoupi-
li do okresního kola. To proběhlo na základní škole v Šumicích 

Ve středu 26. února proběhlo na prvním stupni školní kolo 
turnaje v  sudoku. Z  ročníkových kol postoupilo 22  žáků, kteří 
soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii 2. a 3.tříd 1. místo zís-
kala Markéta Polášková ze III. A, na druhém místě skončila Nika 
Sušilová ze III. C a na třetím místě se umístil Vojta Stojnov z II. 
C. V kategorii 4. a 5. tříd 1. místo obsadila Alžběta Vaňková ze 
V. B a 2. místo získala Klára Silná ze IV. B a na 3. místě skončila 
Barbora Perničková z V. A.

Všem vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších 
kol.

Známe svou cestu. 
Jen nechceme jít bosí po kamenech……. 
    
Ani v  těchto krizových dnech nepřestává PAHOP, 

z.ú. Zdravotní ústav paliativní a  hospicové péče v  Uher-
ském Hradišti pečovat o  lidi v  terminálním stadiu. Mů-
žete si být tak jistí, že pokud vaši blízcí potřebují naši po-
moc, naše služby, můžete se na  nás s  důvěrou obrátit. 
Po celém Zlínském kraji a v části Jihomoravském je poskytována 
péče 80 pacientům. Zájem o službu je i v době nouzového stavu 
velký. Zaměstnanci PAHOPu jsou 24 hodin denně, včetně víken-
dů a svátků, k dispozici klientům i jejich rodinám a jsou připra-
veni přijímat nové pacienty.

Jen PROSÍME A ŽÁDÁME, abyste případně NEZAMLČO-
VALI fakta, pokud se někdo z Vaší rodiny a blízkých potkal s člo-
věkem, který byl pozitivně testován na Covid-19, nebo je v na-
řízené karanténě. Takový krok by totiž značně omezil a ohrozil 
nejenom naše služby, ale mohl by být ohrožením i pro další naše 

klienty.
Věříme však, že tuto nelehkou situaci v této složité době spo-

lečně zvládneme a  vynasnažíme se pro Vaše blízké být v  jejich 
těžkých životních chvílích tou zásadní pomocí a oporou.

 
Děkujeme vám za vaši přízeň a jsme zde pro vás!
 

PAHOP, z.ú.

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO 
CHEMICKÉ OLYMPIÁDY 2019/2020

TURNAJ V SUDOKU

PAHOP VÁS NENECHÁ NA HOLIČKÁCH!

v  pátek 28. 2. 2020. Samozřejmě bylo ještě náročnější než kolo 
školní. Z  tohoto klání 23 nadějných chemiků našeho okresu se 
nejlépe dařilo Matyáši Bardoňovi, který se umístil na  krásném 
7. místě a stal se tak úspěšným řešitelem.

K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.



Jiné Velikonoce

Fotografie: František Ingr. Člověk a víra
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Problémy související s propadlou kanalizační přípojkou mu-
seli řešit obyvatelé dvou bytových domů na Finské čtvrti. V oblas-
ti se nachází písčité podloží, které v průběhu několika let klesalo, 
až došlo k úplné destrukci sdružené kanalizační přípojky pro dva 
bytové domy. Pracovníci Odboru správy majetku na Městském 
úřadě ve Starém Městě proto museli zajistit co nejrychleji opravu. 
Rekonstrukce 50 metrů byla provedena v původní trase kanaliza-
ce a zároveň došlo k zrekonstruování připojení stávajících kanali-
začních připojení k bytovým domům.

Celkové náklady této havarijní opravy byly téměř 610 tisíc ko-
run bez DPH.

Text a foto: Aleš Korvas

OPRAVA PROPADLÉ KANALIZACE NA FINSKÉ ČTVRTI

FARNOST
Velikonoční přání

Opět slavíme milostiplný čas
Po němž toužil nejeden z nás
Touha má volá srdcem i ústy
Neoslyš Všemohoucí mé prosby.

S  oslavou Kristova Vzkříšení
Noc smutku v den radosti se mění
V žilách víry zas naděje pulsuje
V Slově svém Bůh záchranu zjevuje.  

V  ranách Tvých Pane život nacházím
O věrnost a lásku čistou zápasím
Všem nám milosrdenství své prokaž
Cestu novou pravou a přímou ukaž!

Požehnané Velikonoce 2020 přeje 

P. Miroslav Suchomel
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Online bohoslužby
VÁŽENÍ FARNÍCI A  NÁVŠTĚVNÍCI BOHOSLUŽEB 

VE  FARNOSTI STARÉ MĚSTO! V  SOUVISLOSTI S  KARAN-
TÉNNÍM STAVEM VYHLÁŠENÝM VLÁDOU ČR JE V  CELÉ 
ZEMI OMEZEN POHYB OSOB. MŮŽETE SLEDOVAT PŘENO-
SY BOHOSLUŽEB NA  TV NOE, TV LUX, RADIU PROGLAS 
A NA NAŠEM PŘÍMÉM PŘENOSU NA YOU TUBE KANÁLU.

Mše svaté slavíme v obvyklém čase na ohlášený úmysl v uza-
vřeném kostele. 

Společná modlitba na dálku
Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení 

epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo 
v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání 
strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů 
i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kte-
ří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli 
svědky a prostředníky Boží lásky.

Modlitba pro čas pandemie I
Předsedové obou institucí zastupujících biskupské konference 

evropských zemí, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v této slo-
žité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, s prosbou o společnou 
modlitbu:

 Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lás-
ky k  nám jsi poslal na  svět svého Syna jako lékaře našich duší 
a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené 
době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, 
spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš 
jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim 
lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť 
nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ 
a kraluješ na věky věků

Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE
kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

Modlitba pro čas pandemie II
Kerry Weber
Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval 

každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé 
slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil 
koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.

Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní 
péči, která jim navrátí sílu a zdraví.

Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat 
a bližním vzájemně si pomáhat.

Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, kte-
rá nezná hranic, se nás netýká. 

Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku 
v této nejisté a smutné době.

Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém 
věčném pokoji.

Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich 
strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. 
Ať zakusí tvůj pokoj.

Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří 
se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom 
vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj.

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jedna-
li s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. 
Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řeše-
ní, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budouc-
nosti a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj 
na zemi společně usilují.

 Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto 
nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď 
s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej 
nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj po-
koj.

 Ježíši Kriste, uzdrav nás.
 (Kerry Weber je výkonná editorka magazínu America, celostát-

ního týdeníku amerických jezuitů)

Pozdrav od našeho bohoslovce
Milý otče Miroslave, milí staroměstští farníci, 
všechny vás srdečně zdravím z Říma, z Papežské koleje Nepo-

mucenum. Právě v Nepomucenu prožíváme jako jedna komunita 
současnou pandemii způsobenou novým typem koronaviru, tuto 
velmi neobvyklou dobu postní. Navzdory vážné situaci v Itálii se, 
díky Pánu Bohu, všichni těšíme zdraví a  dobré náladě. Pan Mi-
loš Doležal, český spisovatel, popsal pro katolický týdeník situaci 
v  naší koleji těmito slovy: „Kolej Nepomucenum, nepodléhalo 
žádné panice. Naopak – viděl jsem, jak rozkolísanosti světa čelí. 
Řádem, modlitbou, radostí, studiem…“

Oproti většině z  vás máme díky životě v  komunitě milost  
každodenní účasti na mši svaté. Každé odpoledne se také střídáme 
k adoraci Nejsvětější svátosti, předkládáme Pánu všechny zemřelé, 
nemocné, všechny zdravotníky, dobrovolníky, ale také vyprošuje-
me dar proměny smýšlení naší společnosti prostřednictvím tohoto 
zatěžkávacího období, kdy jsme donuceni se zastavit, dotknout se 
vlastní lidské křehkosti a přehodnotit, co je pro nás skutečně pod-
statné. 

Ještě jednou vás všechny zdravím, prosím o  vaši modlitbu 
a ujišťuji o  tom, že Staré Město, rodná dolina, má zvláštní místo 
v mých modlitbách! 

S pozdravem, 
Michal Staufčík 
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U S N E S E N Í
z 30. mimořádné schůze Rady města Staré Město, konané dne 13.03.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í
z 31. schůze Rady města Staré Město, konané dne 18.03.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila program 30. mimořádné schůze 
rady města.

II. souhlasí

1. s přerušením provozu Mateřské školy, Ko-
menského 1721, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace v souvis-
losti s mimořádným opatřením ministerstva 
zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí a další-
ho obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila zápis z 29. schůze a 30. mimořád-
né schůze rady města.

schválila program 31. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem zemědělské stavby bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 (sklad č. 6) 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
od 01.04.2020 na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 360 Kč/rok, za účelem skladu.

1.4 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, Za Špicí, 
Fryček, smyčka NN“ (kabelové vedení NN) 
na pozemku p. č. 4549/4, který je ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dle přílohy.

1.5 projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby „Výstavba infrastruktury pro RD Vele-
hradská, 1. etapa – komunikace“.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce Úprava chodníku na I/55 ve Starém Městě 
s dodavatelem JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.
2.2 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Parkoviště ulice Úprkova, Staré Město s doda-
vatelem JASS-UNI, s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Ja-
lubí, IČ 60743638 v souladu s návrhem smlou-
vy o dílo ze zadávací dokumentace.
2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci Výstavba infra-
struktury pro RD Velehradská Staré Město, SO 
190 - Komunikace a zpevněné plochy. 

5.4 rozpočtové opatření č. 3/2020:

a rozšíření onemocnění COVID 19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností 
od 16.03.2020, a to do odvolání.
 s přerušením provozu Mateřské školy, Ras-
tislavova 1800, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace v souvis-
losti s mimořádným opatřením ministerstva 
zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí a další-
ho obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID 19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností 
od 16.03.2020, a to do odvolání.
 s přerušením provozu Mateřské školy, Za Rad-

zvýšení příjmů z 181 937 tis. Kč na 184 957 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 203 543 tis. Kč na 203 957 tis. 
Kč
změnu financování z 21 606 tis. Kč na 19 000 
tis. Kč

5.5 vyřazení dlouhodobého hmotného majet-
ku města a předmětů v operativní evidenci dle 
předloženého návrhu. 

5.6 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu odpisového plánu na rok 
2020 (I. úprava) příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, IČ 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku.

6.2 Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 
mezi městem Staré Město a obcí Huštěnovi-
ce k zajišťování výkonu úkolů podle zákona 
č. 553/1991Sb. o obecní policii, ve znění poz-
dějších předpisů.

Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi měs-
tem Staré Město a obcí Zlechov k zajišťování 
výkonu úkolů podle zákona č. 553/1991Sb. 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit Plán společných zařízení, zpra-
covaný v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
s rozšířeným obvodem do části k. ú. Zlechov, 
k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Jalubí (zpraco-
vatel GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměmě-
řičská a projekční kancelář, třída Kosmonautů 
1143/8B, 779 00 Olomouc, datum zpracování 
únor 2020. 

3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu města Sta-
ré Město v I. kole dotačních programů v roce 
2020 a individuální dotace v roce 2020:

nicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace v souvislosti 
s mimořádným opatřením ministerstva zdra-
votnictví a v zájmu ochrany dětí a dalšího 
obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID 19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností 
od 16.03.2020, a to do odvolání.

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

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2020

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, IČ 
70806721 45.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 80.000 Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu a
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného 
výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 
26552001 110.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 
26634597 110.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 33.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Město, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 100.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou
(dotace bude vyplacena nejpozději 
do 30.6.2020)
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré 
Město, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím 
střediska
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 
22739050 20.000 Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2020

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 80.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spol-
ku



Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předse-
dou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 
70837155 30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 15.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spol-
ku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku
 Gombík z.s., IČ 05220190 5.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou
Tour de Slovácko, z.s., IČ 05986541 2.000 Kč
zastoupen Ing. Markem Pochylým, předsedou 
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 
22739050 8.000 Kč
zastoupeni, Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2020

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hři-
bem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 12.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradi-
lem, předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb 
v roce 2020

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 30.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní 
místní organizace
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 
65267991 15.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředi-
telkou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 25.000 Kč
zastoupen Mgr. Petrem Bulvasem, předsedou 
spolku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uher-
ského Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokato-
lické farnosti 
Staré Město – náklady na provoz, energie, splá-
cení jistiny)

Charita Uherské Hradiště, IČ 
44018886 70.000 Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
(účel: provozní náklady související s poskyto-
váním sociálních služeb)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Bc. Kateřinou Kupčí-
kovou, ředitelkou
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se 
zdravotním postižením
 na území ORP – provozní náklady)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 
60557621 30.000 Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředi-
telem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra 
v Uherském Hradišti)
 Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 10.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku 
(účel: XXVII. Mezinárodní dětský folklorní 
festival „Kunovské léto“)
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 5.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku
(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Přemyslem Junáškem, 
předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 
2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním 
ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních činností 
soc. služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního fes-
tivalu 7. ročníku Dny
slovanské kultury 2020 s názvem Kulturní dě-
dictví UNESCO Ruska a 
Bosny a Hercegoviny)
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 20.000 Kč 
IČ 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředi-
telkou
(účel: provozní náklady související s poskyto-
váním sociálních služeb)
Veronika Kaštánková 10.000 Kč
trvale bytem Trávník 2096 , 686 03 Staré Město
(účel: Kurz baletu pro dospělé – náklady spoje-
né s pořízením
kostýmů pro veřejná vystoupení)
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 
27660915 5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místo-
předsedou
představenstva a ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální 
služby)
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková 
organizace, IČ 70850852 1.000 Kč zastoupen 
Bc. Janem Šerým, ředitelem
(účel: náklady spojené s provozem sociální 
služby)

5.2 schválit hospodaření a závěrečný účet měs-
ta za rok 2019.

5.3 schválit roční účetní závěrku města Sta-
ré Město za rok 2019 v souladu s vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 
ke schvalování účetní závěrky.

5.8 schválit Smlouvu o poskytnutí dalšího 
finančního příspěvku za účelem zajištění do-
pravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou na vybraných linkách, který bude 
uzavřen mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 
761 90 Zlín, IČ 70891320 a městem Uherské 
Hradiště, městem Staré Město a městem Ku-
novice.
Předmětem smlouvy je navýšení finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnos-
ti v rámci souměstí Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice o částku 1.001.000 Kč z dů-
vodu zmírnění dopadů změny tarifů MHD 
od 15.12.2019 pro občany těchto měst s tím, že 
bude znovu uznáváno občanské časové jízdné 
(měsíční a čtvrtletní předplatné pro MHD). 
Podíl města Staré Město je stanoven ve výši 
15,7 %, tj. navýšení protarifovací ztráty pro 
město Staré Město za období 05 až 12/2020 
o částku 157.157 Kč.
Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty 
v rozpočtu města Staré Město na rok 2020 na § 
2292 Dopravní obslužnost. Navýšení finanční-
ho příspěvku na dopravní obslužnost nebude 
předmětem rozpočtového opatření, jelikož byla 
v rozpočtu města na rok 2020 pro tyto účely 
alokována částka ve výši 680 tis. Kč. 

5.9 schválit Zástavní smlouvu k nemovitosti 
č.1/2020, která se sjednává za účelem zásta-
vy nemovitosti na základě schválené Smlouvy 
o zápůjčce č. 478/2020.

6.1 schválit výtvarnou podobu znaku a prapo-
ru města Staré Město dle přílohy.

III. nedoporučila zastupitelstvu města

3.2 schválit žádost o poskytnutí účelové indi-
viduální dotace v roce 2020 žadateli Mgr. Janu 
Váňovi, bytem Sportovní 158, 290 01 Poděbra-
dy, účel dotace: Sportovní den mládeže s TAJV 
– sportovní akce pro děti a mládež, z důvodu, 
že ve Starém Městě již výše uvedenou sportovní 
akci vykonávají místní spolky, které přímo pů-
sobí ve Starém Městě. 

IV. souhlasí

2.4 s navrženými úpravami projektu PD Revi-
talizace ulice Hradišťská, Staré Město – sever 
dle zápisu.

3.1 s převzetím záštity města Staré Město nad 
ekologicko-kulturní akcí „DEN ZEMĚ“, kte-
rá se uskuteční ve dnech 23. - 25. dubna 2020 
v areálu společnosti REC Group s.r.o. /Kovos-
teel/ ve Starém Městě, Brněnská 1372.

3.3 v souladu s ustanovením § 32a zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění poz-
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dějších předpisů se zapojením Mateřské školy, 
Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
do projektu MPSV z OP PMP „Obědy do škol 
ve Zlínském kraji IV“ a s uzavřením smlouvy 
o partnerství s finančním příspěvkem. 

5.7 se založením nového spořícího účtu v Ko-
merční bance s využitím podmínek uvedených 
v Nabídce produktů a služeb KB pro město 
Staré Město, a následným převedením peněž-
ní částky ve výši 8 mil. Kč ze spořícího účtu 
u RaiffeisenBank a.s. na spořicí účet založený 
u Komerční banky, a.s., z důvodu dočasného 
zhodnocení depozitních zůstatků města Staré 
Město. 

V. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Úprava chodníku na I/55 ve Starém 
Městě - veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, 
s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ 60743638, 
s nabídkovou cenou 445.285,00 Kč bez DPH, 
538.794,85 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Parkoviště ulice Úprkova, Staré Měs-
to - veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel JASS-UNI, 
s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ 60743638, 
s nabídkovou cenou 997.351,00 Kč bez DPH, 

1.206.794,71 Kč vč. DPH.

VI. projednala

1.2 žádost společnosti Hoffmann Investments, 
a.s., Poštovní 253, Uherské Hradiště, 
IČ 04692497, o převod majetku – prodej: 
pozemku p. č. 6073/117 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 138 m2
pozemku p. č. 6073/118 orná půda o výměře 
156 m2 
pozemku p. č. 6073/119 orná půda o výměře 
360 m2 
pozemku p. č. 6073/120 orná půda o výměře 
145 m2 
pozemku p. č. 233/16 ostatní plocha/manipu-
lační plocha o výměře 1.221 m2 
pozemku p. č. 233/81 ostatní plocha/manipu-
lační plocha o výměře 312 m2 
části pozemku p. č. 6073/262 orná půda o vý-
měře cca 321 m2 
vše v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem připra-
vované bytové výstavby a požaduje po žadateli 
o převod majetku zpracovat investiční záměr 
na zastavení pozemků v celé lokalitě „Hradi-
šťská – Na Výsluní“, který bude respektovat 
mimo jiné i požadavky města (viz výše sdělení 
odboru správy majetku, investic a ŽP).

VII. pověřuje

1.2 starostu města jednáním o investičním zá-

měru v lokalitě „Hradišťská – Na Výsluní“. 

VIII. vzala na vědomí

2.4 vypořádání připomínek k rozpracované 
PD Revitalizace ulice Hradišťská, Staré Město 
– sever.

4.1 žádost žadatelů pana *** a paní *** o společ-
né řízení na stavební úpravy rodinného domu 
č. p. 1588, na pozemcích p. č. 1750 a 277/11 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

5.1 inventarizační zprávu za rok 2019. 

6.3 Informace o zřízení krizového štábu města 
Staré Město v souvislosti s nouzovým stavem

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 
2.1 zpracovat podklady pro rozpočtové opat-
ření u akce Úprava chodníku na I/55 ve Starém 
Městě a předat finančnímu odboru.
T: ihned

2.2 zpracovat podklady pro rozpočtové opatře-
ní u akce Parkoviště ulice Úprkova, Staré Město 
a předat finančnímu odboru.
T: ihned

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

U S N E S E N Í
z 32. schůze Rady města Staré Město, konané dne 08.04.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z  31. schůze rady města.

program 32. schůze rady města.

1.1 uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne č. 660/2020-SML mezi městem Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 
(oprávněný) a Povodím Moravy, s.p., se sídlem 
Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, 
(povinný) na právo umístění stavby „Rekon-
strukce veřejně přístupné účelové komunika-
ce, ul. Tyršova, Staré Město“, na části pozem-
ku p. č. 4555/5 vodní plocha a části pozemku 
p. č. 4560/5 vodní plocha v lokalitě ul. Tyršova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s ma-
jetkem státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem 
v Brně, Dřevařská 11, dle přílohy.

1.2 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. 662/2020-SML mezi městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (oprávněný) a Povodím Moravy, 
s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, (povinný) na právo umístění 
stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. 
Salašská, Staré Město, 2. etapa“ na části pozem-

ku p. č. 4560/5 vodní plocha v lokalitě ul. Sa-
lašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., se síd-
lem v Brně, Dřevařská 11, dle přílohy. 

1.3 odklad splátek subjektům, které mají uza-
vřené nájemní smlouvy na nebytové prosto-
ry nebo pozemky ve vlastnictví města Staré 
Město za účelem provozování jejich činnosti 
a které byly přímo dotčeny omezením provo-
zu v souvislosti s vyhlášením nouzového sta-
vu, a to od doby vyhlášení nouzového stavu 
(12. března 2020) do 30.06.2020 se splatnos-
tí do 31.12.2020. O výši úhrady nájemného 
bude rozhodnuto po ukončení krizového stavu 
v souvislosti s opatřeními vlády ČR.

1.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015, 
ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ z důvodu 
změn oproti projektové dokumentaci a změny 
ceny díla.

1.5 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Parkoviště ulice Úprkova, Staré Město“ 
z důvodu změny termínu předpokládaného za-
hájení plnění díla, dle přílohy č. 1.

II. projednala

1.3 žádosti o prominutí nájemného za měsíc 
březen, duben a možné další období nouzové-
ho stavu, za pronajaté prostory na zdravotním 
středisku ve Starém Městě.

III. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3 bez zbytečného odkladu informovat nájem-
ce o odkladu splátek nájemného. 
 zpracovat evidenci provozoven, které byly pří-
mo dotčeny omezením provozu v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu. 
 T: ihned

1.4 zpracovat podklady pro rozpočtové opatře-
ní u akce „Snížení energetické náročnosti DPS 
č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ 
a předat finančnímu odboru.
 T: ihned

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Zlatá svatba je považována za milník v manželství. Své o tom 
ví i manželé Vladislav a Věra Klukovi, kteří v sobotu 14. března 
2020 oslavili 50. výročí trvání jejich společného života.  Jako pa-
mátku na tento významný den zasadili u Domu s pečovatelskou 
službou na ulici Bratří Mrštíků lípu. S nápadem na zasazení lípy 
přišel na radnici pan Kluka. „Já jsem vysazoval lípy i ve ško-
le. Toto je moje čtvrtá,“ řekl s úsměvem Vladislav Kluka, který 
dlouhá léta pracoval na uherskohradišťské obchodní akademii. 
Oslavenci tak za pomoci starosty Josefa Bazaly a místostarosty 
Martina Zábranského zasadili jako památku strom, který bude 
jejich padesátileté soužití připomínat.

Bez jednoho roku strávili celé manželství ve Starém Městě, 
kam se před 49 lety přistěhovali z Kroměříže.  Během svého man-
želství se stali sedminásobnými prarodiči, mají tedy pět vnuček, 
dva vnuky, a dokonce jedno pravnouče.

Oslavencům gratulujeme ke zlaté svatbě a přejeme kromě pev-
ného zdraví také mnoho dalších let společné spokojenosti.

Text a foto: Aleš Korvas

NA VÝROČÍ ZLATÉ SVATBY ZASADILI LÍPU
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Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 
bude 11. května 2020.

 
Další noviny vyjdou 

29. května 2020.
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA

JARO VE STARÉM MĚSTĚ
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