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Nové a opět plnohodnotně fungující zastupitelstvo má 
po ustavující schůzi od 31. října 2018 Staré Město. Kandi-
dáti, kteří byli zvoleni v komunálních volbách na začátku 
října, složili na ustavující schůzi zastupitelstva slib, a stali se 
tak právoplatnými zastupiteli našeho města, kteří se budou 
scházet na pravidelných zasedáních. Ihned po složení sli-
bu čekalo na nové zastupitele první hlasování, když museli 
do vedení města zvolit starostu a místostarostu. Novinkou 
oproti předešlým letům je fakt, že v tomto volebním období 
bude mít Staré Město místostarosty dva. Nejvyššími před-
staviteli našeho města byli opětovně zvoleni Josef Bazala 
(KDU-ČSL) jako starosta a Martin Zábranský (STAN) jako 
uvolněný místostarosta. Druhým místostarostou, tentokrát 
neuvolněným, byl zvolen Kamil Psotka (KDU-ČSL).

„Na toto uspořádání rady města jsme se rozhodli při-
stoupit především z důvodů zvýšené administrativy při 
řízení města a také z důvodů některých zdvojených funk-
cí na městském úřadě. Starosta město zastupuje navenek 
ve všech právních úkonech a v jeho další práci a řízení mu 
jsou nápomocni  místostarostové. Pan Mgr. Martin Zá-
branský se bude jako doposud věnovat činnostem v oblasti 
majetku, životního prostředí, školství, kultury, cestovního 
ruchu a sociálních věcí a pan Ing. Kamil Psotka územnímu 
plánu, územnímu plánování, informatice a sociálnímu roz-
voji. Někdy tyto činnosti bývají zastupiteli opomíjeny. Pře-
devším umístění severního obchvatu mezi Starým Městem 
a Uherským Hradištěm, jeho napojení na D 55 nebo hledá-
ní možností dalších stavebních parcel, průmyslových zón, 
dopravní problematika, to je jen část činností, které bude 

nutné v blízké době řešit 
tak, abychom dokázali na-
jít správná řešení,“ uvedl 
k formátu dvou místosta-
rostů opětovně zvolený 
starosta Josef Bazala.

Novými tvářemi, kte-
ré se budou v zasedací 
místnosti při zasedání 
zastupitelstva pravidelně 
scházet, jsou MUDr. Aleš 
Hřib (KDU-ČSL), Mar-
tina Všetulová (STAN), 
Mgr. David Lukáš (Sou-
kromníci a Staroměstské 
sdružení), Mgr. Vratislav 
Brokl (ODS). Naopak la-
vice zastupitelů opustili 
reprezentanti ČSSD Jaro-
slav Pelka a MUDr. Ire-
na Pelechová, zástupce 
KSČM Ing. Ladislav Vaněk 
a Radoslav Malina ze stra-
ny Soukromníků a Staro-

městského sdružení. 
Rozložení sil v sedmnáctičlenném plénu je poměrně 

jednoznačné. Obě nejsilnější strany, které získaly od voli-
čů ve volbách nejvíce hlasů – tedy KDU-ČSL a STAN, po-
depsaly koaliční smlouvu a na jejím základě získalo jejich 
uskupení 14 ze 17 možných mandátů.

„Na základě výsledků komunálních voleb jsme se roz-
hodli sestavit pro nové volební období dvoukoalici KDU-
-ČSL a STAN, abychom navázali na fungující spolupráci 
v předcházejícím volebním období. Jak již bylo zmíněno, 
v zastupitelstvu města tyto dva subjekty získaly pohodlnou 
většinu 14 mandátů. Jsem přesvědčen o tom, že naše spo-
lupráce na úrovni rady i zastupitelstva města byla úspěšná 
a přinesla městu pozitivní rozvoj a prosperitu. Výsledek 
naší práce zhodnotili občané v podzimních komunálních 
volbách a dali najevo své přání, abychom ve vedení města 
i nadále pokračovali. Našim úkolem bylo najít společnou 
řeč a domluvit se. Těším se na další spolupráci v rámci jed-
nání nově zvolené rady a zastupitelstva města. Věřím, že 
si při projednávání rozvojových záměrů města nebudeme 
hrát na koalici a opozici a budeme vždy myslet na blaho 
současných  i budoucích obyvatel Starého Města. Těším se 
na spolupráci se zaměstnanci městského úřadu a samozřej-
mě s občany Starého Města,“ uvedl místostarosta Martin 
Zábranský.

Novému zastupitelstvu přejeme hodně štěstí v další 
práci.

Text a foto: Aleš Korvas

NOVÍ ZASTUPITELÉ SLOŽILI SLIB 
A ZVOLILI STAROSTU A MÍSTOSTAROSTY
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Vážení spoluobčané,
nejdříve mně dovolte Vám poděkovat za přízeň 

a podporu v letošních komunálních volbách. Obzvláš-
tě si cením, že nám opakovaně vyjadřujete důvěru. 
Vzhledem k tomu, že ustavující zasedání zastupitel-
stva města již proběhlo, můžeme se nyní plně věnovat 
svým slibům a pustit se do rozdělané práce.

Stojí před námi nové volební období 2018 – 2022, 
které bych rád nazval obdobím rozvoje moderního 
města. 

Za uplynulých dvacet osm let se v samostatném Sta-
rém Městě udělalo velké množství práce, na kterém 
se podíleli jak jednotliví předchozí starostové a mís-
tostarostové, tak členové rady města, zastupitelé a sa-
mozřejmě ve velké míře pracovníci městského úřadu.  
To, jaké je dnes naše město, je výsledkem dlouhodo-
bé systematické práce všech zainteresovaných stran. 
Chtěl bych pokračovat v započaté práci, v rozdělaných 
projektech a dalších vizích, které před námi stojí. 

Vystavili jsme novou budovu ZUŠ, zahájili jsme 
i prodej pozemků pro rodinné domy v areálu školního 
hospodářství. Je zrekonstruována významná část ulic, 
dětských hřišť, sportovních hřišť včetně sportovní haly 
a DPS na Velehradské ulici a další investice. Je dokon-
čeno zateplení obvodového pláště budovy ZŠ č. p. 715, 
která je ozdobou Starého Města. Ty nejpalčivější a nej-
viditelnější projekty jsou splněny. Co nás tedy čeká 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste pro-

jevili kandidátům hnutí Starostové a nezávislí v podzimních ko-
munálních volbách ve Starém Městě. Díky Vaší podpoře vstoupi-
lo do zastupitelstva města Staré Město 6 kandidátů STAN, což je 
ve srovnání s předcházejícím volebním obdobím volební výsle-
dek zlepšený o jeden mandát.  Na ustavujícím zastupitelstvu dne 
31. 10. 2018 jsem byl zvolen uvolněným místostarostou a paní 
Marie Hráčková členkou rady města. Všichni zastupitelé Staros-
tů a nezávislých z předcházejícího období obhájili své mandáty 
a náš zastupitelský klub STAN se rozrostl o paní Martinu Vše-
tulovou. 

Mé velké poděkování směřuje ke všem spolukandidátům, kte-
ří poctivě odpracovali čtyřleté funkční období ve výborech a ko-

v tomto novém období? 
Zahájili jsme a určitě budeme pokračovat v moder-

nizaci všech budov základní školy. Zde máme připra-
veny investice v celkové částce asi 80 milionů korun. 
Někde byly práce již zahájeny, jako je „Přestavba ko-
telny ZŠ č. p. 1720“ – rozšíření kapacit pro zájmové 
vzdělávání nebo „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zříze-
ní učeben“. Děti prvního stupně se již učí v náhradních 
prostorách. Ve finální fázi příprav je „Modernizace 
učeben ZŠ 1720“, kde v současné době dobíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. Po dokončení těchto 
investic se zaměříme na zateplení obvodového pláš-
tě budovy ZŠ č. p. 1000, včetně modernizace kotelny 
a školního dvora. 

Budeme hledat finanční prostředky na výstavbu 
Volnočasového centra na náměstí Hrdinů, Parkovací-
ho domu v ulici Nádražní nebo revitalizaci ulice Hra-
dišťská sever. I nadále chceme pokračovat v přípravě 
druhé etapy prodeje pozemků pro výstavbu RD Vele-
hradská, nebo ve výstavbě dalších bytů a stavebních 
parcel pro mladé rodiny. Byl bych velmi rád, aby měs-
to pořídilo mobilní ledovou plochu, a mohli jsme tak 
nabídnout občanům bruslení pro širokou veřejnost 
v zimních měsících. Zaměříme se i na modernizaci 
koupaliště a areálu Širůch. 

Slíbili jsme rekonstrukci DPS č. p. 2015 v ulici Bratří 
Mrštíků, kde finalizujeme žádost o dotaci na zateplení 
obvodového pláště. Budeme hledat finanční prostřed-
ky na rekonstrukci domu č. p. 14 na náměstí Hrdinů 
a bytového domu Na Palánku. Ve výhledu máme re-
konstrukci veřejného osvětlení a hledání možností 
a zdrojů pro výstavbu domova seniorů a podpory hos-
picové péče.

Jsme připraveni finančně podporovat jednotlivé 
spolky, které jsou srdcem kulturního, sportovního 
a společenského dění města. Zaměříme se na cestov-
ní ruch a podporu výchovy dětí a mládeže ke sportu. 
Zvýšený zájem o cestovní ruch s sebou nese i podporu 
drobného podnikání. Věřím a doufám, že v tomto vo-
lebním období bude zahájena stavba části dálnice D55 
mezi Babicemi a Starým Městem. 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za důvěru. Vynas-
nažím se, abych Vás nezklamal a byl ve svěřené funkci 
prospěšný obyvatelům Starého Města.

Všem Vám přeji pevné zdraví.
Josef Bazala

starosta

misích města a tím výraznou měrou přispěli 
ke zdárnému chodu naší samosprávy a ve finále 
k volebnímu úspěchu STAN ve Starém Městě. 
Náš tým se také rozrostl o nové osobnosti, které 
jsou pozitivním příslibem do budoucna – ak-
tivně se podílely na sestavování volebního pro-
gramu a po volbách se začlenily do poradních 
orgánů města. Velmi si toho vážím. 

Pracovat ve vedení města je pro mě velkou 
motivací, mohu tak napomáhat úspěšnému 
rozvoji města především v oblasti školství, kul-
turního života a cestovního ruchu. 

Vedle ostatních diskuzí bude naším společ-
ným tématem v Radě města modernizace škol-
ních budov a odborných učeben, řešení proble-
matiky prostor výuky Střediska volného času 
Klubko a Rodinného centra Čtyřlístek nebo 
pokračující aktivity zastavovací studie území 
Školního hospodářství.

Přišel jsem na radnici s předchozími zku-
šenostmi z řízení školy a nově jsem mohl na-
hlédnout na školství z pohledu zřizovatele 
školských zařízení.  V komunální politice se 
pohybuji od roku 2006, kdy jsem byl poprvé 
zvolen do Zastupitelstva města Starého Města. 
V té době jsem byl členem kontrolního výboru. 
V dalším volebním období jsem začal pracovat 

v Radě města Starého Města a poté na postu uvolněného mís-
tostarosty. Mé pracovní zkušenosti se během působení na rad-
nici rozšířily o znalosti problematiky výkonu veřejné správy.  
Mám upřímnou radost ze společně vykonané práce, která vedla 
k úspěšnému rozvoji a prosperitě města.

Těším se na spolupráci s panem starostou, s novým panem 
místostarostou a se členy zastupitelstva města, se zaměstnanci 
MěÚ Staré Město a s Vámi občany. Mou snahou bude naslouchat 
Vašim připomínkám, potřebám a podnětům, jejichž řešení pove-
de ke spokojenému životu v našem městě. Jsme připraveni aktiv-
ně pracovat ve vedení města i v jeho výborech a komisích tak, aby 
se nám ve Starém Městě žilo co nejlépe.

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

Vážení spoluobčané, 
z důvodu připravované nové koncepce dopravy v souměstí 

Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice připravuje Město 
Uherské Hradiště průzkum dopravního chování obyvatel, kte-
rý bude použit pro verifikaci a případné korekce navrhovaných 
změn v linkových vedeních v Uherském Hradišti, Starém Měs-
tě a Kunovicích. Do chystaného průzkumu bude zařazeno 1000 
domácností, z nichž bude 600 osloveno v Uherském Hradišti, 
200 ve Starém Městě a 200 v Kunovicích. Pro co nejpřesnější 
výstup z průzkumu je důležité, aby se jej zúčastnila celá domác-
nost s výjimkou dětí mladších 6 let.

Průzkum provede agentura STEM/MARK, jejíž tazatel se 

PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL MĚST 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, STARÉ MĚSTO A KUNOVICE

prokáže platným průkazem, nebude nabízet žádné služby 
a požádá vás pouze o vyplnění dotazníku. Nebude požadovat 
žádné osobní doklady ani jakoukoliv platbu a k výkonu své 
práce nepotřebuje vstupovat do bytu či domu.

Máte-li k průzkumu jakoukoliv otázku, můžete se obrátit 
na vedoucího výzkumu Ondřeje Váchu (vacha@stemmark.cz) 
nebo RNDr. Jaroslava Bičana z Městského úřadu Uherské Hra-
diště (e-mail: jaroslav.bican@mesto-uh.cz, tel.: 572 525 243).

I Váš názor pomůže zlepšit připravovanou změnu v nové 
dopravní koncepci.

Průzkum proběhne ve druhé polovině října a v listopadu.
Děkujeme!
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Vážení spoluobčané,
nejprve vám chci poděkovat za velkou důvěru, kterou jste 

ve volbách dali kandidátům za KDU-ČSL. Když například vezmu 
17 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů ve volbách, tak 
hned 14 z nich jsou lidé z kandidátky Lidové strany.  Takový vý-
sledek je pro nás zároveň obrovským závazkem. Díky vašim hla-
sům a samozřejmě pak díky hlasům zastupitelů města jsem byl 
31. 10. 2018 zvolen neuvolněným místostarostou města.  

Dovolte, abych se blíže představil, i když po šestnáctiletém pů-
sobení v Radě města asi pro řadu občanů úplně neznámý nejsem.

Celý život žiji ve Starém Městě, kde jsem navštěvoval ZŠ a poté 

jsem absolvoval SPŠ v Uherském Hradišti. Vyso-
kou školu jsem studoval na VUT v Brně, strojí-
renský obor, kterou jsem zakončil státní zkouš-
kou v roce 1998. V době vysokoškolských studií 
a ještě i několik let později jsem se věnoval práci 
s dětmi a mládeží, zejména organizaci letních 
táborů. Po civilní službě jsem nastoupil do fir-
my zabývající se produkcí elektrotechnických 
výrobků, a to od samotného návrhu, včetně vý-
roby až po prodej.  Zde jsem působil na různých 
pozicích jako konstruktér, vedoucí technické pří-
pravy výroby, vedoucí výzkumu a vývoje, hlavní 
konstruktér.  V této firmě pracuji doposud. Co se 
týká koníčků a zálib, rád se věnuji cyklistice a tu-
ristice. Se ženou a dětmi se rádi vracíme zejména 
do horských masívů v Dolomitech. V roce 2002 
jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva města 
a od té doby jsem také členem Rady města.  Tato 

práce mne velmi naplňuje, mít možnost podílet se na rozvoji 
a dalším směřování Starého Města. Jako místostarosta se budu 
věnovat hlavně oblasti územního plánování a územního rozvoje, 
což jsou např. témata ohledně napojení rychlostní komunikace 
R55, hledání nových rozvojových zón, nebo zón pro výstavbu 
rodinných domů, hledání možností a zdrojů pro realizaci domu 
pro seniory, který ve Starém Městě není. Těším se na další dob-
rou spolupráci s panem starostou, místostarostou, členy rady, za-
stupitelstva, pracovníky městského úřadu a samozřejmě s vámi, 
spoluobčany.

Ing. Kamil Psotka
místostarosta

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO NEUVOLNĚNÉHO 
MÍSTOSTAROSTY KAMILA PSOTKY

ROZHOVOR SE NOVĚ ZVOLENÝM 
STAROSTOU A MÍSTOSTAROSTY STARÉHO MĚSTA

Ustavující zastupitelstvo na svém zasedání na konci hlasová-
ním potvrdilo ve vedení města dlouholetého starostu Josefa Baza-
lu a místostarostu Martina Zábranského v uvolněných funkcích. 
Kromě již zaběhnuté dvojice z předešlých dvou volebních období 
doplní vedení města od letošního roku i neuvolněný místostaros-
ta Kamil Psotka. Zeptali jsme se v rozhovoru všech tří reprezen-
tantů města na jejich pocity, přání a očekávání v nadcházejícím 
čtyřletém období.

Pánové, především bych rád pogratuloval vám všem ke zvolení 
do vašich funkcí. Jak a kde jste prožívali sčítání hlasů a čekání 
na oficiální výsledky?

Starosta Josef Bazala: Děkuji. Především bych chtěl poděkovat 
všem voličům, kteří nám vyslovili důvěru. 
Během celé soboty jsem se snažil mít něja-
kou pracovní činnost, abych nemusel myslet 
na to, jak volby dopadnou. Odpoledne kolem 
třetí jsem pustil počítač a nahlížel na výsled-
ky. Když se objevily první výsledky volebních 

obvodů, tak jsem se zklidnil a již jen očekával, jak vše dopadne 
a jaký bude konečný počet mandátů.

Místostarosta Martin Zábranský: Vážený pane redaktore, dě-
kuji za gratulaci ke zvolení do funkce uvol-
něného místostarosty. Všichni dobře víme, 
že samotná volba na ustavujícím zastupitel-
stvu je jen vrcholem dlouhé cesty příprav, 
jednání a kompromisů. Není to jen úspěch 
jednotlivce, ale všech spolukandidátů, kteří 
v komisích a výborech města poctivě odpra-

covali minulé volební období. Sobotní sčítání hlasů jsme prožíva-
li přibližně od 16 hodin na naší základně relaxačního centra Ma-
dis ve Starém Městě. Sešlo se nás ve finále asi dvanáct a průběžně 
jsme sledovali sčítaní hlasů jednotlivých volebních okrsků. Cel-
kový výsledek voleb nás opravdu potěšil, i když nejzajímavější byl 
pro nás první sečtený volební okrsek č. 2, kde jsme měli na vítěze 
voleb ztrátu pouhých 40 hlasů.

Místostarosta Kamil Psotka:  Děkuji. Nejprve jsme po uza-
vření místností pomohli s uklizením našich 
volebních poutačů ve městě. To zabralo asi 
hodinku. Pak jako obvykle jsem byl doma 
s rodinou. Občas jsem klikl na internet. Jak-
mile byly zveřejněny kompletní výsledky, 
obvolal jsem členy výboru MO KDU-ČSL 
a sešli jsme se asi kolem 18. hodiny večerní 

k vyhodnocení výsledků a rozhodnutí, jak budeme vést povoleb-
ní jednání. 

Vaše funkce zvolilo pohodlnou většinou koaliční uskupení, 
které ve vašem případě čítá čtrnáct ze sedmnácti možných hlasů. 
Byl zrod koaliční smlouvy mezi dvěma vítěznými stranami (KDU-
-ČSL a STAN) otázkou tvrdého vyjednávání nebo na rodící se 
koalici panovala shoda?

Starosta Josef Bazala: Volby ve Starém Městě vyhrála KDU-

-ČSL. Získali jsme 40,23% a 8 mandátů a je to historický úspěch 
lidové strany ve Starém Městě. Bylo naší povinností dotáhnout 
jednání do úspěšného konce, což se podařilo, a já jsem spokojen. 
Šlo jen o to, zda vytvoříme širokou koalici všech stran, které se 
dostaly do zastupitelstva, nebo dvoukoalici. Naši kolegové nám 
navrhli, že preferují dvoukoalici, čímž naznačili, že můžeme mít 
tři radní, a tak jsme na jejich návrh přistoupili. 

Místostarosta Martin Zábranský: Z výsledků voleb bylo jas-
né, že prioritně chceme jednat o sestavení koalice s vítězem voleb 
KDU-ČSL. Spolupracovali jsme již předcházející období, jednání 
byla vždy konstruktivní a korektní. Jako volební partneři jsme se 
respektovali. Nikdy nedocházelo k zásadním názorovým střetům 
nebo třenicím. Adekvátně výsledku voleb jsme požádali o 2 členy 
v radě města.

Místostarosta Kamil Psotka: Vzhledem k tomu, že KDU-ČSL 
a uskupení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ spolupracují na roz-
voji města již několikáté volební období, za sebe mohu říct, že 
jsem vnímal přátelskou a otevřenou atmosféru a snahu věcně se 
domluvit na dalším řízení a směřování města. 

Co bylo hlavním hnacím motorem pro to, aby se podařila 
koaliční smlouva podepsat? Existovala nějaká témata, řekněme 
třecí plochy, které představovaly pro jednu nebo druhou stranu 
problém?

Starosta Josef Bazala: Měli jsme koaliční smlouvu z minu-
lých let, programy obou uskupení vycházely z dlouhodobého 
investičního plánu, který jsme v minulosti společně schválili. 
Jen jsme každý kladli důraz na něco jiného nebo jinak popsali 
ve svých programech. Z jednání jsem měl pocit, že nebyl problém 
se dohodnout a i lidsky se velmi dobře známe. Vždyť s panem 
Mgr. Zábranským jsme seděli dvě volební období v radě města 
a dobře vycházeli.  

Místostarosta Martin Zábranský: Pro nás to byla především 
pozitivní zkušenost z předcházející úspěšné spolupráce s KDU-
-ČSL a za mou osobu také fakt, že jsme si s panem starostou Jose-
fem Bazalou lidsky i názorově rozuměli.  Ve finále však neděláte 
rozhodnutí o vzniku koalice jenom sám za sebe, ale ke společ-
nému rozhodnutí musíte dospět s ostatními kandidáty volební 
strany. 

Místostarosta Kamil Psotka: Obě uskupení asi vnímala, že 
voliči potvrdili dosavadní spolupráci, a to bylo naším společným 
odrazovým můstkem v jednání a tím, jak říkáte, hnacím moto-
rem tedy bylo tvořit koalici v tomto složení. Nepřipadlo mně, 
že by některé téma bylo zásadní problém. Za KDU-ČSL jsme 
vysvětlili naše stanoviska a priority a vyslechli si priority kolegů 
a většinově jsme se shodli. Všichni zde žijeme a setkáváme se 
s mnoha obyvateli Starého Města, takže na řadu témat máme po-
dobný pohled.

Vaše spolupráce ve vedení radnice není žádnou novin-
kou. Vaše politická uskupení spolupracují již dvě volební 
období a dalo by se říct, že už víte, co od sebe očekávat. 

Dvacet členů ZO Svazu postižených civilizačními choroba-
mi a MO Svazu tělesně postižených Staré Město trávilo týden 
od 29. 9. – 6. 10. 2018 v lázních Dudince na jižním Slovensku.

Ubytovaní byli v hotelu Jantar, který se nachází na okraji lá-
zeňského komplexu. Svůj pobyt využili hlavně ke zlepšení svého 
zdraví. Po dohodě s terapeutkou si každý vybral z bohaté nabídky 
10 procedur, které byly vhodné pro jeho zdravotní problémy. Jed-
nalo se o různé koupele, zábaly, masáže, inhalace, nabídka byla 
skutečně velmi bohatá.

Kromě léčebných procedur vedení hotelu připravilo i pozná-
vací a společenské akce, například zájezd do maďarské Ostřihomi 
s návštěvou 3. největší katedrály v Evropě, posezení ve vinném 
sklípku spojeném s ochutnáváním místních vín, společenský ve-
čer s tancem apod.

Týdenní pobyt se vydařil, účastníci vyjadřovali svou naprostou 
spokojenost a poděkování členům Okresnímu výboru a výboru 
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Staré Město, kteří 
léčebný pobyt připravili.

Text a foto: SPCCH Staré Město

NÁVRAT Z LÁZEŇSKÉHO POBYTU
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Jaké máte plány a očekávání v rámci spolupráce na vedení 
města?

Starosta Josef Bazala:  Naše hlavní priority jsem popsal 
ve svém projevu po volbě starosty. Budeme samozřejmě reago-
vat i na výzvy spoluobčanů a chtít využít možnosti při získává-
ní dotačních prostředků. Dnešní programy jsou jasně nastaveny, 
a buď podmínky výzev splníte, nebo ne. V končícím plánovacím 
období evropských fondů 2014 – 2020 zůstává ještě vyčerpat sluš-
né množství alokovaných finančních prostředků. Pravděpodob-
ně bude docházet k posilování některých výzev nebo vzniknou 
nové. Tak tomu bylo i v minulém období, kdy jsme získali část 
evropských prostředků na výstavbu náměstí Velké Moravy. Infor-
mace ze strany řídících orgánů mohou být v získání dotací velmi 
důležité. Kdo je připraven, není zaskočen. Očekávám výbornou 
vzájemnou spolupráci. Vycházeli jsme v minulosti a nevidím dů-
vod, proč by tomu tak nemělo být i v budoucnosti.

Místostarosta Martin Zábranský: Naší prioritou v rámci no-
vého funkčního období jsou projekty směřované na moderniza-
ci škol a rozvoj vzdělávací soustavy ve Starém Městě. Nebudeme 
opomíjet ani pravidelnou rekonstrukci a opravy komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení. Chceme maximálně využít do-
tačních programů tak, aby se finanční prostředky města moh-
ly použít i na investice do rozvoje území města, které národní 
dotační programy nepodporují. Našim cílem je spolupracovat 
na realizaci investičních záměrů a přípravě projektů, které jsou 
průnikem našich volebních programů. S panem Josefem Bazalou 
a panem Ing. Kamilem Psotkou spolupracujeme již několik let 
a očekávám, že tato spolupráce bude i nadále korektní a úspěšná. 

Místostarosta Kamil Psotka: Ano, myslím, že víme, co od sebe 
očekávat. Cením si toho, že jak pan starosta, tak pan místostarosta 
říkají na rovinu své názory, které ukazují jejich přehled o městě. 
Zároveň ale netrpí nějakou ješitností nedokázat názory změnit, 
když se v otevřené diskusi třeba objeví ještě další nové skutečnos-
ti. O tomto konstruktivním jednání jsem se za léta v radě města 
mnohokrát přesvědčil.

Mezi lidmi nejen ve Starém Městě se mluví o novém formátu 
vládnutí ve Starém Městě, mám na mysli vznik funkce druhého, 
neuvolněného místostarosty, kterým byl zvolen Kamil Psotka. Co 
bylo hlavním důvodem pro vznik této funkce?

Starosta Josef Bazala: Za poslední léta neustále přibývá ad-
ministrativy, některé funkce pracovníků městského úřadu jsou 
zdvojené a na městském úřadě máme dlouhodobě podstav. Vy-
užili jsme povolební situace, aby se některým činnostem věnoval 
nově zvolený zastupitel, koordinoval část činností, a využil tak 
i svých zkušeností. Ing. Kamil Psotka v radě města pracuje nepře-
tržitě od roku 2002, situaci kolem rozvoje města dobře zná a vě-
řím, že i pro chod úřadu bude přínosem.  Územní plán a územní 
rozvoj je velmi komplikovaná disciplína, která – když se dobře 
uchopí – může být pro město velmi přínosná. Z pohledu ekono-
mického nedochází k žádnému velkému zatížení rozpočtu města.

Místostarosta Martin Zábranský: S požadavkem na nové 
uspořádání rady města ve smyslu rozšíření vedení města o post 
neuvolněného místostarosty přišel v povolebním vyjednávání ví-
těz voleb KDU-ČSL. Naše volební strana si vyžádala představu 
KDU-ČSL o náplni práce neuvolněného místostarosty, tuto náplň 
práce probírala na svých schůzích a dospěla k názoru, že funk-

ce nového neuvolněného místostarosty nebude překážkou pro 
sestavení koalice. Nově stanovené kompetence, výsledky práce 
nového postu neuvolněného místostarosty a přínos nového postu 
pro město prověří čas. Přeji novému místostarostovi Ing. Kamilu 
Psotkovi vše dobré a těším se na spolupráci.

Místostarosta Kamil Psotka: Na úvod chci říct, že to není nic 
mimořádného. I menší města, jako jsou Kunovice a Uherský Os-
troh, mají 2 místostarosty. Pan starosta mne pověřil úkoly zabývat 
se podrobněji záležitostmi kolem územního plánování a územní-
ho rozvoje. Také vnímám potenciál v sociální a částečně i zdra-
votní oblasti. Přestože některá témata jsou až přesahující rámec 
města, považuji za dobré, aby se jimi zabýval i někdo v našem 
městě. Např. hledání zdrojů a možností pro vybudování domo-
va pro seniory. Řada občanů Starého Města zde prožije celý život 
a na stáří odchází do domova seniorů do Buchlovic nebo Uher-
ského Hradiště. A přitom by si přáli i závěr života prožít ve svém 
městě. Dále např. chci napomáhat rozvoji hospicové péče. Tato již 
na Uherskohradišťsku funguje a její zkvalitňování znamená zase 
příznivý dopad i na staroměstské občany. 

Jaké oblasti bude mít pan Psotka ve vedení města na starosti 
a jak často a kde bude na Městském úřadu ve Starém Městě k za-
stižení?

Starosta Josef Bazala: Ing. Kamil Psotka bude mít na starost 
územní plán, územní plánování, informatiku a sociální rozvoj. 
Povinností zastupitelstva je určit zastupitele, který se bude dlou-
hodobě zabývat územním plánem. Někdy tato činnost bývá opo-
míjena, a přitom je pro budoucí rozvoj města velmi důležitá.

 Místostarosta Martin Zábranský: Obsahem práce neuvol-
něného místostarosty bude sběr a analýza požadavků na změny 
územního plánu, koordinace činnosti územního plánování a roz-
voje území Starého Města, v sociální oblasti příprava projektů pro 
výstavbu Domova seniorů či zařízení paliativní a hospicové péče. 
Jako neuvolněný místostarosta bude také více vtažen do pracov-
ních záležitostí spojených s vedením městského úřadu.

Místostarosta Kamil Psotka: O oblastech činností jsem hovo-
řil již v předešlém dotazu. K zastižení na Městském úřadu budu 
zejména v úřední dny v odpoledních hodinách, tedy v pondělky 
a ve středy.  

Jaká máte přání na následující čtyři roky, po které budete spo-
lečně řídit rozvoj a život ve Starém Městě?

Starosta Josef Bazala: Moc bych si přál, abychom pro Staré 
Město a jeho občany byli prospěšní. Abychom město posunuli 
opět o kousek dál, lidem se tady líbilo, cítili se bezpečně a dobře 
se jim zde žilo.

Místostarosta Martin Zábranský: Přál bych si, aby se nám po-
dařilo realizovat naše programové vize a cíle a tím pomohli budo-
vat zdravé, bezpečné a moderní město. 

Místostarosta Kamil Psotka: Co se týká spolupráce v radě 
a zastupitelstvu, tak bych si přál, aby i nadále byla jen konstruk-
tivní jako doposud. A co se týká oblastí, kterými se budu zabývat, 
tak bych si přál hlavně v sociální oblasti větší vstřícnost státu vůči 
městům a obcím. Připadá mně, že někdy stát a EU podporuje 
více turistický a cestovní ruch než kvalitu života jako celku. 

U S N E S E N Í
z 1. schůze Rady města Staré Město, konané dne 07.11.2018 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.2 záměr na výpůjčku kinozařízení – lepička 
pásková (23/97), redukce – 10 ks, karusele Meo 
5 – 2 ks, předsádky + okeničky – 8 ks a kabino-
vé okno.

1.3 záměr na výpůjčku domu č. p. 644 na po-
zemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 287 m2 a pronájem pozemku 
p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradi-
šťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.4 záměr na pronájem městské kuchyně včet-
ně zařízení v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

1.5 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 53,14 m2 na zdravotním středis-
ku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o výměře 950 m2 
v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu ***, dohodou 
k 30.11.2018.

záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře 950 
m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 5175/1 ostat. plocha. o výměře cca 107 
m2 v lokalitě ulice Nádražní, před budovou 
č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem parkování vozidel. 

1.8 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha o celkové výměře 
400 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
parkování vozidel.

1.9 prodloužení výpůjčky části pozemku 
p. č. 240/6 ostat. plocha o výměře 42 m2, 
v lokalitě ul. Kosmova ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve spoluvlastnic-
tví Sportovních klubů Staré Město, Brněnská 
1249, Staré Město a Tělocvičné jednoty So-
kol Staré Město, Brněnská 1041, Staré Město, 
na dobu určitou do 31.12.2023, za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů pod místní komu-
nikací a chodníky v ulici Kosmova ve Starém 
Městě. 

1.10 nájem a následné uzavření nájemní 

smlouvy na nájem části pozemku p. č. 4560/5 
vodní plocha o výměře 36,32 m2 a části po-
zemku p. č. 4560/10 vodní plocha o výměře 
9,43 m2 v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnic-
tví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s. 
p., Brno, Dřevařská 11, na dobu určitou – ode 
dne účinnosti nájemní smlouvy do dokončení 
stavby, maximálně však na dobu pěti let a ná-
jemné ve výši 13,20 Kč/m2 a rok (minimální 
výše nájmu 1.000,00 Kč/rok), za účelem umís-
tění stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné 
účelové komunikace, ul. Tyršova, Staré Město“.

1.11 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 161/3 zahrada o výměře 22 m2 
v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.

1.12 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a následné uzavře-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch města Staré Město na právo umístění 
stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné úče-
lové komunikace, ul. Tyršova, Staré Město“, 
na části pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha 
a části pozemku p. č. 4560/10 vodní plocha 
v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví ČR, 
právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., se síd-
lem v Brně, Dřevařská 11.

1.13 záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
25733591, na právo umístění stavby „St. Měs-
to, Luční čtvrť, Němec, kabel NN“ na pozemku 
p. č. 3678/1 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.14 částečnou úhradu škody ve výši 7.000 Kč 
vzniklé na věcech v prodejně, která byla způ-
sobena vytopením pronajatých nebytových 
prostor v budově č. p. 14, náměstí Hrdinů 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní Ireně Těšínské, Staré Město, Brněn-
ská 1435, IČ 75235340.

1.15 uzavření smlouvy o zprostředkování 
a zajištění dalších činností mezi městem Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 (zájemce) a společností eCENTRE, 
a.s., Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, IČ 
27149862 (dohodce, zprostředkovatel), na pro-
vedení burzovního obchodu na koupi, resp. 
dodávku komodit, včetně tzv. pomocných ob-
chodů, tedy sdružené služby dodávek elektrické 
energie a zemního plynu na období 12 měsíců. 

1.16 operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2018–2019.

1.17 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/81 ostat. plocha a části po-
zemku p. č. 6065/19 orná půda o celkové vý-
měře cca 610 m2 v lokalitě ulice Huštěnovská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem rozšíření parkovacích ploch.

1.18 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 233/7 ostat. plocha a části pozemku 
p. č. 6073/262 orná půda o celkové výměře 60 
m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem rozšíře-
ní zahrady u RD. 

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Modernizace učeben II. stupně ZŠ s dodavate-
lem Stav-Armo, spol. s r.o., Pod Cukrovarem 
730, 686 03 Staré Město, IČ 60711060 v soula-
du s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

2.2 uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní 
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben - interi-
er - část 2 - Dodávka elektroniky a IT s dodava-
telem Z+M Partner, spol. s r.o., IČ: 26843935, 
se sídlem Valchařská 3261/17 702 00 Ostrava 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadá-
vací dokumentace.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce akce Přemístění čápů do nového hnízdiště 
v areálu ZŠ s dodavatelem STAMOS Uherské 
Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ 46346171 v souladu s ná-
vrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumenta-
ce.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce akce Chodník, veřejné osvětlení Trávník II. 
s dodavatelem STAVAKTIV s. r. o., Trávník 
2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497 v sou-
ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

2.5 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Cyklistická stezka na ulici Kostelanské ve Sta-
rém Městě z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

2.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Re-
konstrukce místní komunikace ul. Salašská, 
Staré Město, 2. etapa z důvodu změn opro-
ti projektové dokumentaci, změny ceny díla 
a posunutí termínu dokončení díla.

3.1 v souladu s ustanovením § 41 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
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předpisů,  darovací smlouvu a souhlasí s po-
skytnutím finančního daru ve výši 5.000 Kč 
pro Základní uměleckou školu Uherské Hra-
diště, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 46254323.

5.2 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 
2018 (II. + III. úprava) příspěvkové organiza-
ci Základní škola Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ 75022567, z důvodu zařazení 
technického zhodnocení budov.

5.3 v souladu s usnesením 21. ZM, bodem 
3.3), ze dne 07.02.2018, rozpočtové opatření 
č. 8/2018:
zvýšení příjmů ze 160.013 tis. Kč na 160.620 
tis. Kč
zvýšení výdajů ze 192.468 tis. Kč na 192.837 tis. 
Kč
změnu financování ze 32.455 tis. Kč na 32.217 
tis. Kč

5.4 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, darovací smlouvu uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, a zájmovým 
sdružením právnických osob Evropská kul-
turní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. 
A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531, na po-
skytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 
na vydání publikace a realizaci výstavy česko-
-slovenské školní výtvarné soutěže „Putování 
dějinami s Cyrilem a Metodějem“.

5.5 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, daro-
vací smlouvu uzavřenou mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měs-
to, IČ 00567884, a Klubem kultury Uherské 
Hradiště, Hradební 1198, Uherské Hradiště, 
PSČ 686 01, IČ 00092100, na základě které 
bude městem Staré Město poskytnut finanční 
dar ve výši 2 000 Kč za účelem konání slavností 
bratrství Čechů a Slováků.

5.6 vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku města dle předloženého návrhu. 

6.4.1 zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ 
Staré Město panu Mgr. Janu Zábranskému dle 
zápisu.

6.4.2 zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ 
Komenského Staré Město paní Mgr. Kateřině 
Pavlišové dle zápisu.

II. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Modernizace učeben II. stupně ZŠ - 
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybra-
ný dodavatel Stav-Armo, spol. s r.o., Pod Cuk-
rovarem 730, 686 03 Staré Město, IČ 60711060, 

s nabídkovou cenou 18.495.233 Kč bez DPH, 
22.379.232 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení 
učeben - interier - část 2 – Dodávka elektroni-
ky a IT - veřejná zakázka na dodávky zadávaná 
v otevřeném nadlimitním řízení. Vybraný do-
davatel Z+M Partner, spol. s r.o., IČ 26843935, 
se sídlem Valchařská 3261/17 702 00 Ostrava, 
s nabídkovou cenou 1.652.620 Kč bez DPH, 
1.999.670,20 Kč vč. DPH.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Přemístění čápů do nového hnízdiště 
v areálu ZŠ - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce. Vybraný dodavatel STA-
MOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., Otakarova 
108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171, 
s nabídkovou cenou 555.357,16 Kč bez DPH, 
671.982 Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Chodník, veřejné osvětlení Trávník 
II. - veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel STAVAK-
TIV s. r. o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ 26302497, s nabídkovou cenou 624.220 Kč 
bez DPH, 755.306 Kč vč. DPH.

2.7 o zrušení výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby na akci Osobní 
automobil pro městskou policii z důvodu, že 
ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána 
žádná nabídka.

III. souhlasí

3.2 s použitím znaku města Staré Město na for-
mulářích dotazníků k průzkumu dopravního 
chování obyvatel měst Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice.

3.3 se spoluprací města Staré Město při přípra-
vě a realizaci vánočního koncertu slovenského 
pěveckého sboru Gospel Family se společnos-
tí J.D.Production, s.r.o., Palackého nám. 293, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939. 

 s použitím znaku města Staré Město v rám-
ci propagace vánočního koncertu slovenského 
pěveckého sboru Gospel Family. 

6.5 se změnou podmínek pro výstavbu ro-
dinného domu č. 13 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, předložených manžely paní *** a pana 
***.

IV. zřídila

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 
122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění tyto komise rady města:
komisi pro územní plán a územní rozvoj
sociální komisi
kulturní komisi

komisi pro partnerství měst
redakční radu Staroměstských novin

IV. jmenovala

6.1 v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 
122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění:
předsedou komise pro územní plán a 
územní rozvoj - Mgr. Vratislava Brokla
místopředsedou komise pro územní plán a 
územní rozvoj - Ing. Josefa Trňáka
členy komise pro územní plán a územní rozvoj 
- p. Jiřího Vojtěška
 - p. Jiřího Bartošíka
 - Mgr. Michala Hampalu
- p. Jana Ševčíka 
- Bc. Karla Šuranského
 p. Libora Vaďuru
 p. Josefa Maňáka
Ing. Kamila Psotku 
 
tajemnicí komise pro územní plán a územní 
rozvoj - Ing. Helenu Štolhoferovou

předsedkyní sociální komise - p. Františku 
Pavlicovou
místopředsedkyní sociální komise - p. Marii 
Hráčkovou
členy sociální komise - p. Pavlínu Hájkovou 
 - Mgr. Šárku Bartošíkovou - p. Františka Čer-
ného - p. Hanu Januškovou
 - Ing. Kamila Psotku - KDU-ČSL
 - p. Ludmilu Řimákovou
stálou členkou sociální komise - Bc. Irenu Če-
chalovou 

tajemnicí sociální komise - p. Irenu Martínko-
vou

předsedou kulturní komise - Mgr. Martina Zá-
branského
místopředsedou kulturní komise - p. Erika 
Feldvabela 
členy kulturní komise - Mgr. Richarda Vodič-
ku - Ing. Jiřího Jelínka
 - p. Pavla Zambala ml.
 - Bc. Milana Horáka - p. Josefa Vandu 
 - Mgr. Kateřinu Vránovou - p. Martina Baláže 
stálou členkou kulturní komise - p. Pavlu 
Stuchlou
stálým členem kulturní komise - Bc. Romana 
Janíka

tajemnicí kulturní komise - p. Janu Budařovou

předsedkyní komise pro partnerství měst - 
Mgr. Helenu Hlavačkovou,Ph.D.
místopředsedou komise pro partnerství měst - 
p. Františka Ingra
členy komise pro partnerství měst - p. Ludmilu 
Jelínkovou
 Ing. Michala Jakšíka 
 p. Zdeňka Pavlíčka
 Ing. Josefa Vaculíka 
 Mgr. Janu Ferdovou 
 p. Lucii Novákovou 
 Ing. Antonii Řádkovou

tajemníkem komise pro partnerství měst - 
Ing. Květoslava Fryštáka

předsedou redakční rady Staroměstských no-
vin - Ing. Vojtěcha Foltýnka
místopředsedou redakční rady - Ing. Petra 
Straku
Staroměstských novin 
členy redakční rady Staroměstských novin - 
Ing. Michala Jakšíka - Ing. Tomáše Dostalíka
 - p. Petra Jarotku 
 - p. Veroniku Kaštánkovou
tajemníkem redakční rady Staroměstských no-
vin - p. Aleše Korvase

V. stanovila

6.2 v souladu s § 108 zákona č.128/2000 Sb., že 
při významných příležitostech a občanských 
obřadech může užívat závěsný znak a Insignie 
města Staré Město starosta a místostarostové 
města.

VI. vydala

6.3 v souladu s § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 
Sb. Jednací řád Rady města Staré Město. 

VII. navrhuje

4.3 umístění přístaviště rekreační plavby dle 
varianty platného územního plánu města Staré 
Město - lokalita DV 51 mezi Baťovým kanálem 
a ulicí Východní, jižně od navrhované varianty 
č. 3.

VIII. vzala na vědomí

1.1 výpověď pana Josefa Bartošíka, Zlechov 
123, IČ 64516717, z nájmu nebytových prostor 
o výměře 53,5 m2 v domě č. p. 14, náměstí Hr-
dinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, k 01.01.2019.

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

4.2 žádost o vydání dodatečného povolení 
stavby dle § 129 stavebního zákona.
5.1 hospodaření města k 30.09.2018.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na výpůjčku kinozaříze-
ní – lepička pásková (23/97), redukce – 10 ks, 
karusele Meo 5 – 2 ks, předsádky + okeničky 
– 8 ks a kabinové okno, na úředních deskách. 
T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku domu 
č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2 a pronájem po-
zemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem městské ku-
chyně včetně zařízení v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prosto-
rách o celkové výměře 53,14 m2 na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
 T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem částí pozem-
ku p. č. 240/401 orná půda o celkové výměře 
950 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 5175/1 ostat. plocha o výměře 107 
m2 v lokalitě ulice Nádražní, před budovou 
č. p. 1074 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem parkování vozidel, 

na úředních deskách. 
 T: ihned

1.8 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 400 m2 
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem parko-
vání vozidel, na úředních deskách. T: ihned

1.11 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku p. č. 161/3 zahrada o výmě-
ře 22 m2 v lokalitě ulice Za Špicí – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku, na úředních deskách. 
T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Luční čtvrť, Němec, kabel NN“ 
na pozemku p. č. 3678/1 ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.17 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 6064/81 ostat. plocha 
a části pozemku p. č. 6065/19 orná půda o cel-
kové výměře cca 610 m2 v lokalitě ulice Huš-
těnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření parkova-
cích ploch, na úředních deskách. T: ihned

1.18 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 233/7 ostat. plocha a části pozem-
ku p. č. 6073/262 orná půda o celkové výměře 
60 m2 v lokalitě ulice Sées ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.  T:ihned

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

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  konaného dne 31.10.2018 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město:

I. vydalo 

K bodu 5) v souladu s § 96 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
Jednací řád Zastupitelstva města Staré Město 
pro volební období 2018-2022.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

II. schválilo

K bodu 6) Volební řád pro veřejnou volbu 

starosty, místostarostů a členů Rady města 
Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

III. stanovilo

K bodu 7.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
počet členů rady města 5 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdrželi 
se 3]
 

K bodu 8.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
l) a § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění: 
počet členů finančního výboru 11
počet členů kontrolního výboru 11
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

K bodu 9.1) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, 
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev, vše 
v platném znění, odměny neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města v následující výši:
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místostarosta 17.600 Kč/měsíc 
člen rady města 7.380 Kč/měsíc 
předseda výboru ZM nebo komise RM 
3.690 Kč/měsíc 
člen výboru ZM nebo komise RM 3.075 Kč/
měsíc 
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 
1.845 Kč/měsíc 

v souladu s § 72 odst. 3 písm. b) zákona o ob-
cích, že při souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členu zastupitel-
stva města poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Odměny za výkon jednot-
livých funkcí se nesčítají. Odměna se poskyt-
ne od 01.11.2018, v případě zvolení do vyšší 
funkce ode dne zvolení do této funkce. 
V případě nastoupení náhradníka na uvol-
něný mandát člena zastupitelstva města 
bude odměna nastupujícímu náhradníkovi 
náležet ode dne složení slibu. 
Předsedovi výboru/komise, který není čle-
nem zastupitelstva města, bude poskytována 
měsíční odměna ve stejné výši jako u před-
sedy komise/výboru, který je členem zastu-
pitelstva města, ode dne zvolení do funkce. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

IV. určilo 

K bodu 7.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění:
počet dlouhodobě uvolněných členů zastu-
pitelstva města 2 – starosta, místostarosta

v souladu s § 84, odst. (2), zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění:
počet místostarostů na 2 místostarosty
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdrželi 
se 3]

V. zvolilo

K bodu 7.2) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
 pana Josefa Bazalu starostou města 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
1]

K bodu 7.3) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
 Mgr. Martina Zábranského uvolněným 
místostarostou města 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
1]

K bodu 7.3) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 

m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
 Ing. Kamila Psotku neuvolněným místosta-
rostou města 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 3 zdržel se 
0]

K bodu 7.4) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
 paní Marii Hráčkovou členkou rady města 
 Ing. Josefa Trňáka členem rady města 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 
1]

K bodu 8.2) v souladu s § 84, odst. 2, písm. 
(l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
předsedou finančního výboru - Ing. Františ-
ka Šimu
místopředsedkyní finančního výboru - 
Ing. Lenku Plevákovou
členy finančního výboru - p. Sylvu Janíko-
vou
 - Ing. Kamila Khazaala
 - p. Jiřího Zambala
 - Ing. Jiřího Jelínka
 - Ing. Vlastimila Koutníka
 - p. Ondřeje Slavíka
 - Mgr. Ivo Dorotíka
 - Ing. Marka Pochylého
 - p. Ladislava Paroulka

předsedou kontrolního výboru - Bc. Rober-
ta Janušku
místopředsedou kontrolního výboru - 
Ing. Pavla Bartošíka
členy kontrolního výboru - Ing. Davida 
Mišťúrika
 - Mgr. Davida Lukáše
 - Bc. Žanetu Schneiderovou
 - Mgr. Martina Řimáka
 - p. Petru Jaru
 - p. Martinu Všetulovou 
 - Ing. Jitku Foltýnkovou
 - MUDr. Aleše Hřiba
 - p. Pavla Berku, Dipl. um.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

VI. zřídilo

K bodu 8.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. 
l) a § 117, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů finanční a kontrolní výbor zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]
 
VII. jmenovalo

K bodu 8.2) tajemnicí finančního výboru 
Ing. Alenu Holubovou. 
 tajemnicí kontrolního výboru Ing. Zdislavu 
Zvardoňovou. 

VIII. poskytuje

K bodu 9.2) v souladu s § 80 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. členovi zastupitelstva města příspěvek 
ve výši max. 10.000,- Kč/kalendářní rok 
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu 
zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu 
nebo člena zastupitelstva města pověřené-
ho k přijímání projevu vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství a příspěvek 
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu 
zevnějšku v souvislosti se zastupováním 
obce na veřejných občanských obřadech (tj. 
vítání občánků, přijetí jubilantů na radnici 
a jiné slavnostní ceremoniály). Příspěvek 
činí 1.000,- Kč/den konání svatebních nebo 
slavnostních obřadů, a to bez ohledu na po-
čet obřadů a dobu konání obřadu v rámci 
jednoho dne.

2. příspěvek ve výši 5.000,- Kč/kalendářní 
rok k zabezpečování sociálního rozvoje pra-
covního kolektivu a k podpoře jeho zdra-
votních, kulturních a sportovních aktivit 
pro uvolněné členy zastupitelstva města ze 
sociálního fondu dle podmínek stanovených 
pro zaměstnance města ve Vnitřní směrnici 
o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

3. příspěvek ve výši 5.700,- Kč/kalendářní 
rok na ošacení pro uvolněné členy zastupi-
telstva města ze sociálního fondu dle pod-
mínek stanovených pro zaměstnance města 
ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání soci-
álního fondu.

4. příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
250,- Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupi-
telstva města ze sociálního fondu dle pod-
mínek stanovených pro zaměstnance města 
ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání soci-
álního fondu.

5. příspěvek na stravování ve výši 52,- Kč 
za odpracovaný den pro uvolněné členy 
zastupitelstva města dle podmínek stano-
vených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o stravování zaměstnanců. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 
0]

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

Ing. Marek Pochylý, v. r.
předseda návrhové komise

Kompletní revitalizace ulice Karolíny Světlé se dočkali po ně-
kolika měsících prací obyvatelé Starého Města. Projekt řešil re-
konstrukci chodníků v rozsahu celé délky ulice, včetně zajištění 
jejich bezbariérovosti a celkovou rekonstrukci veřejného osvětle-
ní, včetně výměny svítidel.

„Hlavním cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti 
pro pěší, zlepšení nevyhovující dopravně - bezpečnostní situa-
ce, zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace a dále celkové zatraktivnění zájmového území a zlep-
šení prostředí k životu obyvatel města,“ uvedl tajemník Městské-

Revitalizace budovy I. stupně základní školy č. 715 byla do-
končena a opět slouží žákům i učitelům. Úpravy se týkaly zejmé-
na snížení energetické náročnosti.

Tato budova školy již byla v minulosti několikrát rekonstru-
ována, nicméně provozní náklady na vytápění, ale i nepohoda 
žáků a zaměstnanců byly natolik vysoké, že bylo rozhodnuto 
o rekonstrukci.

„Budova základní školy sice není památkově chráněna, přes-
to je historicky cenná a je jednou z dominant Starého Města. 
Orgán památkové péče nedoporučil celkové zateplení budovy, 
proto bylo provedeno částečné zateplení fasády v zadním traktu, 
zateplení stropní konstrukce a kompletní výměna oken a dveří. 
V rámci stavebních opatření došlo i k opravě fasády, střechy a sa-
naci vlhkosti,“ uvedl starosta Starého Města, Josef Bazala. 

Kromě zateplení řešil projekt také výstavbu nové samostatné 
kotelny pro budovu 715, dosud bylo k vytápění využíváno spo-
lečného kotle se sousedící budovou č.p. 1000. Dalším bodem 
rekonstrukce bylo také zavedení společné rekuperační jednotky 
pro více učeben.

Zateplením budovy se sníží spotřeba energie na vytápění 

REVITALIZACE ULICE KAROLÍNY SVĚTLÉ BYLA DOKONČENA 

BUDOVA ZŠ Č. P. 715 OPĚT SLOUŽÍ ŽÁKŮM A KANTORŮM
o 38 % a množství emisí CO2 klesne zhruba o 30 %.

Celkové náklady se vyšplhaly do výše 12,4 milionů korun, 
z toho 800 000 korun stály přípravné a projekční práce a výkon 
odborného technického a autorského dozoru. Samotná realizace 
vyšla na 11,6 milionu korun. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na re-
alizaci energeticky úsporných opatření město obdrželo dotaci 
ve výši 4,5 mil. Kč.

Text: Aleš Korvas a Darina Málková, Foto: Aleš Korvas

ho úřadu ve Starém Městě, Robert Staufčík.
Ulice Karolíny Světlé získala po rekonstrukci téměř 541 

metrů čtverečných nově zrekonstruovaných chodníků s po-
vrchem ze zámkové dlažby v pískovém odstínu.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 691 782 Kč. 
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Integrované-
ho regionálního operačního programu Evropské unie ve výši 
1 425 000 Kč. Zbytek částky zaplatilo Staré Město ze svého 
rozpočtu.

Text a foto: Aleš Korvas
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Svátek svatého Martina a žehnání mladých vín zažilo náměs-
tí Velké Moravy ve Starém Městě v neděli 11. listopadu. Oslava 
svátku, při němž přijíždí Martin na bílém koni, se na staroměst-
ském náměstí u kostela Svaté Ducha konala již vloni, kdy měla 
tato akce premiéru. Letošní ročník přilákal opět stovky návštěv-
níků, kterým předvedl Martin Řimák v roli sv. Martina a Adam 
Borusík v roli žebráka připravenou scénku, při níž se sv. Martin 
rozdělil o polovinu svého pláště s žebrákem. Na řadu se potom 
dostalo žehnání mladých vín, která jsou označována jako Svato-
martinská. Takto označená vína se nesmějí začít prodávat dříve 
než 11. listopadu v 11 hodin. Žehnání měl na starosti staroměst-
ský farář, otec Miroslav Suchomel. 

„Mám radost, že se ve Starém Městě návštěvníkům akce, které 
město pořádá, líbí a přichází na ně každým rokem víc a víc ná-

vštěvníků. Letošní druhý ročník nám ukázal, že je mezi obyvateli 
zájem o to, aby se žehnání mladých vín na náměstí Velké Moravy 
pořádalo i nadále,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský.

Každý z pěti radních poté pronesl pár slov a připil jednotlivý-
mi odrůdami, které mohou být mezi Svatomartinská vína zařa-
zeny. Závěr programu patřil stejně jako v loňském roce skupině 
historického šermu z Uherského Ostrohu, Memento Mori.

Zbytek svátečního podvečera již patřil ochutnávce jednotli-
vých vín a svatomartinské huse, která se podávala v prostorách 
Jezuitského sklepa. Mladá vína mohli návštěvníci ochutnat jak 
v Jezuitském sklepě, tak i v nových prostorách společenského 
sálu pod kostelem Svatého Ducha.

Text a foto: Aleš Korvas

ŽEHNÁNÍ SVATOMARTINSKÝCH VÍN VE STARÉM MĚSTĚ

Delegace z partnerského města Tönisvorst, která navštívila 
Staré Město na začátku září, vybrala mezi svými členy 7000 ko-
run, které se rozhodla věnovat na charitativní účel zde ve Starém 
Městě. Šek se rozhodli předat Domu s pečovatelskou službou 

ve Starém Městě na Kopánkách. Milé povinnosti odevzdání sym-
bolického šeku vedení domu a jejím klientům se ujal starosta Jo-
sef Bazala a místostarosta Martin Zábranský v pátek 26. 10. 2018.

Text a foto: Aleš Korvas

PARTNERSKÉ MĚSTO DAROVALO 
7000 KORUN DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Při návštěvě hřbitova ve Starém Městě mne upoutala na hřbi-
tovní zdi deska, několik metrů vpravo od vstupní brány s nápi-
sem:  „Pozůstatky důstojného pana P. Františka Perůtky, profeso-
ra náboženství 1840 – 1915“.  S jeho jménem jsem se setkala při 
shromažďování materiálu k  jiné studii. Zaujala mne tato osob-
nost, a proto jsem hledala materiál, abych znovu vzpomněla již 
zapomenutého katolického kněze, katechety a pedagoga P. Fran-
tiška Perůtky. 

František Perůtka se narodil 14.  srpna 1840 v  Kelči. Ješ-
tě v  mládí byl dán na  výuku němčiny do  Podštátu u  Hranic, 
odkud po  půl roce odešel do  Olomouce, kde začal studovat   
na německém  gymnáziu. Zde vystudoval i teologii a v roce 1866 
byl vysvěcen na  kněze. Jeho první farností byly Želechovice, 
po roce byl jmenován katechetou na chlapecké olomoucké škole. 
Kardinál Fürstenberg pro jeho pedagogické schopnosti jej v roce 
1869  jmenoval profesorem náboženství na tehdy ještě německém  
gymnazium v Uherském Hradišti, kde působil až do roku 1881. 
V té době poněmčelé Hradiště se začalo probouzet k národnímu 
životu. Čeští vlastenci se začali scházet v Měšťanské besedě, je-
jímž jednatelem byl právě F. Perůtka, který zde založil i spolkovou 
knihovnu. Ústřední Matice školská si jej zvolila za  svého před-
sedu, a tak se stal spoluzakladatelem českého gymnasia v Uher-
ském Hradišti. V roce 1888 byl jmenován školním inspektorem 
pro venovský okres Uh. Hradiště a v roce 1891, kdy šel do důcho-
du  byl jmenován c.k. okresním školním radou pro venkov Uh. 
Hradiště, jejímž byl předsedou až o roku 1913.

Ve  svých knihách se zaměřil na  promluvy k  mládeži,  vyz-
vedával střídmost a  zdrženlivost od  alkoholismu, vysvětloval 
jednotlivá pojednání Starého zákona; byl zdatným překladatelem 
z němčiny.

František Perůtka se stal mecenášem círekevních, humán-
ních, vlasteneckých a  kulturních spolků a  institucí. Přispěl 
na  seminář v Kroměříži, na zřízení nové křížové cesty ve  fran-
tiškánském kostele v  Uherském Hradišti, nechal postavit nový 

ZAPOMENUTÝ P. FRANTIŠEK PERŮTKA

kříž v Kelči na památku svých rodičů  a podporoval řadu potřeb-
ných a chudých. 

Jmenován byl konsistorním radou, čestným členem uči-
telských jednot v  Uherském Hradišti, Katolické besedy v  Kelči, 
spolku katolických učitelů a katolických tovaryšů v Uh. Hradiš-
ti. Až do posledních dnů sloužil každou neděli mši sv. s homílií, 
na  obchodní škole prováděl  exhorty -  krátké povzbuzující 
promluvy při bohoslužebných úkonech (svěceních, žehnáních, 
procesích).  Pravidelně  navštěvoval  májové pobožnosti ve fran-
tiškánském kostele, kde 25. května v sedm hodin večer při této po-
božnosti zemřel. Svědkem  jeho úcty k P. Marii je jeho nákladem 
zbudovaná čtrnáctá kaple křížové cesty na sv. Hostýně. 

  P.  Františku Perůtkovi, člověku nábožensky, národonostně, 
osvětově, hospodářky a  sociálně činném,  se můžeme poklonit 
před nenápadnou deskou na staroměstkém hřbitově.

Text a foto: PhDr.Ludmila Tarcalová

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
13. 12. 2018│9 – 11 h│SVČ KLUBKO

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

STARÉ MĚSTO

Inspirace na vlastnoruční vánoční výzdobu nebo třeba netradiční dárek. 
S sebou: přezůvky, krabičku či tašku na výrobky

U Školky 1409, Staré Město

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

KLUB SENIORŮ STARÉ MĚSTO PRO SENIORY ZDARMA!!!

Vlastnoruční
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1. C1. A

1. B

Úvodní schůzku investora, projektanta, starosty města, zá-
stupců Povodí Moravy, pracovníků ochrany přírody a ekolo-
gického dozoru hostila ve čtvrtek 1. listopadu 2018 Zašívárna u 
Osla. Odstartovala se tím léta připravovaná revitalizace slepých 
ramen řeky Moravy, která tvoří ramena Čerťák, Pod cukrovarem, 

Přední Morávka, Zadní Morávka a Vytrávené. Všechny 
tyto vody, oblíbené zejména rybáři se budou v následu-
jících čtyřech letech čistit a v jejich okolí vznikne nauč-
ná stezka pro turisty.

Zejména slepé rameno Vytrávené, které se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti jezu, čeká zřejmě největší 
změna. Momentálně je zbývající vodní plocha plná po-
padaných kmenů a dostat se k vodě je velmi proble-
matické. To by se mělo změnit. Ještě v letošním roce 
se předpokládá příprava prací nutných k vyčistění a 
prořezání některých stromů na břehu ramene a v okolí, 
pak bude následovat odtěžení nánosů.

Projekt, jehož celkové náklady se mají vyšplhat až 
k závratným 200 milionům korun bude hradit objed-
natel, společnost Slepá ramena, zapsaný ústav, zastou-
pený ředitelem Ing. Radkem Fojtíkem. Stavební práce 
provádí odborná společnost HYDRO & KOV, která ve 
výběrovém řízení podala nejvýhodnější cenovou na-
bídku.

Celková revitalizace představuje zejména vytěžení 
nánosů ze slepých ramen, novou modelaci břehů, tvor-
bu přírodních biotopů a vybudování rybích přechodů 
mezi jednotlivými rameny. “Migraci ryb v řece Moravě 
momentálně brání jez a plavební komora. Vybudová-
ním rybích přechodů bude umožněno migrujícím ry-

bám obeplout uvedená vodní díla, tvořící neprostupnou bariéru a 
tím jim umožnit pohyb dále proti proudu řeky ,“ uvedl Květoslav 
Fryšták, z Odboru správy majetku a životního prostředí na Měst-
ském úřadu ve Starém Městě. 

Text a foto: Aleš Korvas

REVITALIZACE SLEPÝCH RAMEN ČERŤÁK, 
POD CUKROVAREM A VYTRÁVENÉ ZAČALA

Podzim je tady a s ním přichází i doba dušiček, kdy se dny 
krátí a nastává čas na zklidnění a zastavení. V MŠ  Komenského 
jsme tuto dobu využili k tvořivému vyrábění dýňových strašidý-
lek.

 Ve čtvrtek 18. října se za krásného slunečného počasí se-
šla  na zahradě MŠ spousta rodičů a dětí, aby díky své zručnosti 
a fantazii proměnili malé, větší i obrovské dýně v téměř umělecká 
díla.

 Po setmění nastal čas k rozsvícení dýní a jejich tvůrci se do-
čkali odměny v podobě rozzářených dětských očí a šťastných 
úsměvů. V průběhu tajemného večera si děti prošly zkouškou od-
vahy ve strašidelném hradu plném pavouků, strašidel a netopýrů. 

Po celý letošní školní rok se předškoláci z Křesťanské Mateř-
ské školy účastní výukového programu ve Slováckém muzeu. 
Program se nazývá „Rok na Slovácku ve zvycích a slavnostech.“

Už jsme jej navštívili po třetí a moc se nám program líbí.
 Nejprve děti vyslechnou krátké povídání o lidových zvycích 

a slavnostech, které se vážou k tomuto období. Jelikož povídání 
probíhá v prostorách stálé expozice, děti vše vidí na vlastní oči. 
Už to prostředí má své kouzlo a děti poslouchají s  otevřenými  
ústy.

Poté jsou připraveny vždy dílničky. Naposledy  děti  vyráběly 
adventní věnečky. 

Velké díky organizátorům tohoto programu za perfektní pří-
pravu celé akce.

KMŠ Staré Město

Temnou zahradou pak poletovaly se svítícími náramky jak noční 
světlušky. Po skončení akce celou noc strážila školku spousta pů-
sobivých svítících výtvorů.

 Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za spolupráci 
a krásný večer.

Iva Zavřelová, MŠ Komenského Staré Město
Mgr. Kateřina Pavlišová, 

ředitelka MŠ Komenského

Staré Město patří k  lokalitám, kde se mnohé lidové tradice 
díky zájmu obyvatel udržely až do současnosti. Některé z  nich 
sahají hluboko do historie, jejich životnost však často byla obno-
vena až s  úvahami o zachování a ochraně kulturního dědictví, v  
němž právě lidová kultura zastává významné místo. Tento rámec 
se vztahuje i k  obyčeji, který patří do předvánočního času a pod-
le historických dokladů se konal i ve Starém Městě – adventní 
pobožnost se soškou Panny Marie. V  nadcházejícím adventu 
se tak po dva dny budete moci potkat ve Starém Městě se skupi-

DÝŇOVÉ TVOŘENÍ V MŠ KOMENSKÉHO

PŘEDŠKOLÁCI V KMŠ

ADVENTNÍ OBCHŮZKY MATIČEK - MARIÁNSKÉ OBCHŮZKY
nou vdaných žen oděných v typických úpravách lidových krojů, 
které ponesou sošku Panny Marie a budou navštěvovat vybrané 
rodiny, kde spolu s  muzikou zazpívají píseň o Panně Marii, jež 
hledá nocleh a útočiště před narozením svého syna Ježíše Krista. 
Po společné modlitbě průvod žen – matek –  poputuje k  další-
mu domu. Druhý den na závěr obchůzky bude soška zanesena 
do kostela, kde symbolicky ukončí svou adventní cestu.   

Za udržovatele tradic:
doc. PhDr. Martina Pavlicová, Csc. a Jitka Feldvabelová
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Ve dnech 27. 10. - 1. 11. měla v Koutech n. Desnou dostave-
níčko šachová mládež Moravy a Slezska. V sázce byly tituly Mo-
ravských přeborníků a kvalifikace na březnové Mistrovství České 
republiky ve vážném šachu. Ve výpravě šachistů ze Starého Města 
bylo deset mládežníků a několik doprovodných osob z řad trené-
rů a činovníků klubu. Turnaj se hrál ve čtyřech kategoriích. Ka-
tegorii do 14 let dosáhl nejlepšího výsledku Vlastimil Babula jr. 
který obsadil 5. místo a zároveň postoupil na březnové MČR. Jan 
Vávra skončil na 28. místě a Vojta Lukáš obsadil místo 34. v kate-
gorii do 12 let byla nejúspěšnější Klára Spáčilová, která skončila 
na 8.místě mezi dívkami a 36. v celkovém pořadí. Na místě 55. 
skončil ještě staroměstský Rostislav Procházka. Největší úspěchy 
sklidil Šachový klub St. Město v nejmladší kategorii do 10 let. 
Na 1. místě mezi chlapci a druhém v absolutním pořadí skončil 
velký talent Starého Města osmiletý Bayarjavkhlan Delgerdalai. 
Tento osmiletý chlapec získal při svém prvním startu na Mistrov-
ství Moravy titul přeborníka Moravy a Slezska  a s přehledem po-
stoupil na MČR! Mistrovství České republiky se odehraje v břez-
nu příštího roku opět v Koutech n. Desnou a  „Džavcha“ určitě 
nebude bez šance na velmi pěkné umístění mezi nejlepšími hráči 
ČR ve své kategorii. Na 9. místě a 10. v celkovém pořadí skon-
čil další talent ze St. Města Matěj Babula, který sice zůstal těsně 
za postupem na MČR, ale šance na získání DK /divoké karty/ pro 
účast je tady velmi vysoká. Na 41.místě se umístil Leon Chauvin, 
56. skončil nejmladší z rodiny Babulových Tomáš a 65. se umís-

tila mladičká Adélka Bažantová. Pro Šachový klub ze St. Města 
bylo toto mistrovství velmi úspěšné a velké poděkování patří jeho 
úspěšným reprezentantům a trenérům. Mezinárodnímu Velmist-
rovi V. Babulovi, A. Horsákovi a A. Macháčkovi, kteří svojí prací 
reprezentují nejen Šachový klub, ale také celé Staré Město. Velký 
dík patří i Měú St. Město, bez jejichž podpory mládežnického ša-
chu by byly takové úspěchy prakticky nedosažitelné.

Text a foto: Antonín Macháček 

Potraviny Marie Kouřímová 

oznamují změnu provozní  doby:
• v pracovní dny   5:30 hod.  - 17:00 hod.               
• v sobotu     6:45 hod  -  10:00hod.     

STAROMĚSTSKÁ ŠACHOVÁ MLÁDEŽ ÚSPĚŠNÁ 
NA PŘEBORU MORAVY A SLEZSKA
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Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY

1. C

Není to pohyb, co dělá tanec krásným. Je to emoce, kterou 
vyjadřujeme tancem a necháváme se vést vlastním srdcem. Tě-
mito slovy bych Vám ráda představila nově založenou taneční 
skupinu INARIS, jež vznikla díky pokračování tanečního umění 
absolventek dvou cyklů tanečního oboru Základní umělecké ško-
ly v Uherském Hradišti. Tanečnice se však této vášni věnují již 
od svých 5 let. Naše cesty se spojily u příležitosti založení Kurzů 
baletu pro dospělé v roce 2017. Po asi pětileté pauze se opět roz-
tlouklo taneční srdce u všech z nás a společně jsme se začaly 
scházet v tanečním sále ZUŠ ve Starém Městě, a zpříjemňovaly si 
tak páteční večery.

Vzešla nejedna žádost o naše účinkování na společenských ak-
cích, ale zrovna první, která nás pod tímto názvem taneční sku-
piny uvedla mezi veřejnost, byla Sportovně charitativní akce Den 
sportu a světel života proti rakovině, která se konala 9. a 10. listo-
padu v Uherském Ostrohu. Vystoupily jsme v průběhu sobotního 
dne celkem dvakrát s choreografií Icarus – hudba Ivan Torrent. 
Jednalo se o velmi krásnou a smysluplnou akci, jejíž výtěžek byl 
věnován čtyřem dětem léčících se z onkologického onemocnění. 
Atmosféra této akce byla nepopsatelná. Největším důkazem toho, 
že nebyla tato věc zbytečná, je fakt, že se finanční příspěvky or-
ganizátorů, účinkujících a hostů vyšplhaly na neuvěřitelnou část-

času tomuto nápadu.
V tento den jsme našly velký smysl v tom, co děláme. Nejenom 

je to pro potěchu nás všech, ale dokážeme rozzářit a pohladit sr-
díčka i přihlížejícím. Vše má svůj smysl, a tak jsme neopomněly, 
abychom toto pravidlo dodržely i u tvorby našeho názvu taneč-
ní skupiny. INARIS je spojení slov v latinském jazyce In Anima 
Choris a v překladu znamená Tanec v duši. Autorkou je naše 
členka Anna Sikorová. Tímto chceme poděkovat i našim sponzo-
rům, bez jejichž pomoci bychom se neobešly.

Děkujeme:
Městu Staré Město za veškerou podporu a finanční dar,
Stavební firmě Stavby Kovařík, s.r.o.  za finanční dar,
GG ARCHICO, a.s. Uherské Hradiště za finanční dar.
A v neposlední řadě děkujeme panu Miloši Snížkovi – (kame-

ra a střih – www.videosnizek.cz) za veškeré video záznamy a pre-
zenční medailonky.

I na setkání s Vámi se těšíme, můžete nás vidět na plese Staré-
ho Města a potom následně na Zdravotnickém plese v Uherském 
Hradišti s novou choreografií Love Story.

Věříme, že si všichni společně opět zpříjemníme kulturní chví-
le. 

Text a foto: taneční skupina INARIS

VE STARÉM MĚSTĚ VZNIKLA 
NOVÁ TANEČNÍ SKUPINA INARIS

Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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ku 189 669 Kč. Každá ze čtyř rodin obdržela 25 000 Kč na léčbu 
a částkou 89 669  Kč byl obdarován Nadační fond dětské onko-
logie  Krtek. Když jsme všechny stály u jeviště, na kterém byly 
obdarovávány děti a jejich rodiče finančním šekem a hračkami, 
začaly nám stékat slzy po tváři dojetím a zároveň i radostí. Byl to 
moc příjemný pocit vidět ty šťastné lidičky, kterým svitla nadě-
je, a vědět, že i my jsme svým tancem a dobrou náladou přiložily 
ruku k dílu. Velké poděkování patří pořadatelům a všem organi-
zátorům, kteří odvedli kus práce, a obětovali tak spoustu volného 

http://www.videosnizek.cz/
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Farnost   STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Akademický so-
chař Otmar Oliva 
v polovině října odlé-
val pro kostel Sv. Du-
cha části svatostánku. 
Kvůli letošním ve-
drům se mu nepoda-
řilo vytvořit více částí, 
protože se mu voskové 
modely vlivem teplot 
poškozovaly. Fotogra-
fie zachycují postup 
odlévání do forem.

Foto: František Ingr. 
Člověk a víra

ODLÉVÁNÍ SVATOSTÁNKU
Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně setkávají společenství různého za-
měření a věkových kategorií. Dá se říct, že každý si zde najde své 
místo, protože je jich opravdu hodně. Postupně zde budete s nimi 
seznamováni. 

MEETINA

V naší farnosti se pravidelně schází dvě společenství mládeže. 
Dnes vám představím starší společenství mládeže MEETinA. Tento 
název vznikl již před lety a má svůj opodstatněný význam. Správně 
ho přečteme jako české slovo mýtina. Významově je spojením tří an-
glických slov: MEET (=setkat se), IN (=v), A (anglická předložka). 
A v kom se setkáváme, je už každému jasné. 

V našem společenství je asi 20 členů ve věku od 15 let do 26 let. 
Scházíme se pravidelně každý pátek. Začínáme mší svatou, po níž se 
společně přesuneme na faru. U dobrého čaje a drobného občerstvení 
počkáme na opozdilce a zatím si sdělíme, co nového nás za uplynulý 
týden potkalo. Poté se pomodlíme z denní modlitby církve breviáře 
večerní modlitbu nešpor. Následně probíhá hlavní část spolča, jímž 
je program, který má v režii vždy jeden z nás. Probíráme aktuální 
témata, která nás zajímají, diskutujeme o ožehavých momentech 
církve, pracujeme s již nasbíranými vědomostmi a obohacujeme se 
novými poznatky. Po programu je obvykle nějaká aktivita na stmele-
ní kolektivu. Den zakončíme závěrečnou modlitbou a požehnáním 
a plni Ducha svatého odcházíme do svých domovů.

Kromě pátečních setkání jezdíme i na studentské mše svaté, 
konající se na různých místech v našem děkanátě, zapojujeme se 
do nejrůznějších aktivit a činností ve farnosti i ve městě, jako je na-
příklad úklid kostela, práce na farní zahradě, připravujeme scénky 

pro děti, účastníme se tříkrálových sbírek, každoročně posilujeme 
řady staroměstské chasy a taky pořádáme společné akce, na kterých 
se prohloubí naše přátelství.

Spolčo je o tom, že dokážeme jeden druhého podržet v těžkých 
křižovatkách života, povzbudit se a svěřit se. Jsme jeden druhému 
vzorem dobrého křesťana, nebo se jím alespoň snažíme být.

Monika Pleváková

PODĚKOVÁNÍ ZA VEŘEJNOU SBÍRKU

Vážení a milí spoluobčané, Vaše vstřícnost a štědrost jsou dů-
vodem naší vděčnosti. Váš finanční příspěvek použijeme ke splá-
cení úvěru a na dokončování nového chrámu. Děkujeme Vám 
za 319 900,- Kč, které jste darovali při letošní říjnové veřejné sbírce. 
Bůh žehnej Vám a Vašim rodinám. P. Miroslav Suchomel

ADVENTNÍ DOBA

„Advent je dobou přípravy našich srdcí, aby přijala Krista, Spasi-
tele, naši naději.“ (papež František)

Bohoslužby 1. neděle adventní 2. 12. 2018 jsou v 7:00 hod. a 10:00 
hod., a také 1. 12. 2018 v 18:00 hod. Při všech bohoslužbách se žeh-
nají adventní věnce. 

Rorátní mše sv. ve všedních dnech: pondělí, středa, pátek v 18:00 
hod., v úterý a čtvrtek v 6:30 hod.  

9. 12. 2018 při nedělní mši svaté v kostele Sv. Ducha v 10:00 hod. 
budou přijati dva čekatelé křtu do katechumenátu.  

MIKULÁŠSKÁ HRA A NADÍLKA

7. 12. 2018 v 17:00 hod. přijde do kostela Sv. Ducha Mikuláš, 
po mši svaté se děti můžou těšit na mikulášskou hru a nadílku.

ADVENTNÍ KONCERT 

9. 12. 2018 v 17:00 hod. se v kostele Sv. Ducha koná adventní kon-
cert v podání smyčcového tělesa Slováckého komorního orchestru 
pod vedením Jiřího Pospíchala.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Služba svátosti smíření a eucharistie pro nemocné: Návštěva ne-
mocných ve dnech 13. 12. od 8:00 hod. a 14. 12. 2018 od 8:00 hod. 
Prosím, nahlaste nemocné do 7. 12. v sakristii kostela Sv. Ducha!

V neděli 16. 12. 2018 v době mezi 15:00 a 17:00 hod. je možné 
v kostele Sv. Ducha přijmout svátost smíření. Budou přítomni tři 
zpovědníci.

STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ – STUDNA 

Každý měsíc se studenti uherskohradišťského děkanátu scháze-
jí v jedné z jeho farností ke společnému slavení mše sv. a následnému  
setkání při společném programu.   14. 12. 2018 se studentská mše 
sv. neboli STUDNA uskuteční ve Starém Městě v kostele Sv. Ducha 
v 18:00 hod.

V sobotu 22. 12. 2018 od 8:00 hod. příprava a zdobení vánočního 
stromu v kostele Sv. Ducha.

Odlévání do forem

Dolování odlitků z formy

Detail spodní části

Odlitá část svatostánku před další úpravou

Ve 3.00 hod. ráno společná modlitba, požehnání a zapálení 
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Otázkou dostupnosti a kvality předškolního, základní-
ho či neformálního vzdělávání se v dnešní době zabývá víc 
a víc lidí a organizací. Oblast vzdělávání nás provází téměř 
po celý život. Od dětských let v mateřské škole, přes základ-
ní, střední či vysokou školu až po možnost studovat univer-
zitu třetího věku. Nicméně i jakékoliv zájmové kroužky či 
kurzy jsou svým způsobem celoživotním vzděláváním.

Problematikou vzdělávání se mimo jiné zabývá i nezis-
ková organizace MAS Staroměstsko, která sídlí ve Starém 
Městě. S městem Uherské Hradiště jako partnerem již tře-
tím rokem realizuje na území ORP Uherské Hradiště pro-
jekt Místní Akční Plán (MAP), jehož cílem je zlepšit kvalitu 
vzdělání v území. Aktuálně se realizuje druhá etapa - MAP 
II. Projekt je spolufinancovaný z  prostředků EU (OP Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání) a státního rozpočtu. Do projek-
tu je zapojeno celkem 55 škol a školských zařízení z území 
ORP Uherské Hradiště

Aktivity projektu již běží a  jsou plánovány až do listo-
padu 2021. Zaměření aktivit je převážně na matematickou 
a čtenářskou gramotnost, polytechnické vzdělávání, před-
školní a neformální vzdělávání a spolupráce škol, školských 
zařízeních a  zřizovatelů. Aktuálně již proběhlo několik 
akcí za  účelem vzdělávání a  setkávání pedagogů a  ředite-
lů škol a školských zařízení. Pro pedagogy mateřských škol 
byla připravena exkurze pro podporu environmentální-
ho vzdělávání dětí v přírodních zahradách včetně poříze-
ní metodiky, pro žáky 2.  stupně a pedagogy se připravuje 
nová metodika pro vyučování dílen a další. Nedílnou sou-
částí místního akčního plánování je i spolupráce s dalšími 
institucemi, které se zabývají vzděláváním, např. Národní 
institut dalšího vzdělávání ve Zlíně, Zlínský kraj (v  rámci 
projektu Krajské akční plánováni) či SPŠHZ v  Uherském 
Hradišti. Informace o veškerých aktivitách projektu jsou 
průběžně zveřejňovány na  webových stránkách www.ma-
puh.cz. 

Hana Malovaná, ředitelka projektu

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ JE PRO NÁS PRIORITOU
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 3. 12. 2018. 

Příští noviny vyjdou 21. 12. 2018.

Dne 9. prosince 2018 vzpomeneme 25. výro-
čí, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatí-
nek a dědeček, pan František Vojáček.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem přátelům, kamarádům, příbuzným 
a známým, že 31. října 2018  doprovodili na posled-
ní cestě mého manžela Jana Ondru. Zároveň chce-
me poděkovat souboru Dolina, spolupracovníkům 
z rádio-televizní služby a všem ostatním za krásné 
květinové dary. Náš dík patří i Pohřební službě ze 
Starého Města za důstojný průběh celého smuteční-
ho obřadu.

Marie Ondrová s rodinou

✔ 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

722 157 229 jan@akrosak.cz akrosak.cz

Máte právní problém?

Potřebujete právní pomoc?

Rád si s Vámi sjednám schůzku ve své kanceláři, kde 

vše probereme a nalezneme nejvhodnější řešení.

Všehrdova 487, Uherské Hradiště 

Nabízím právní zastoupení:
- v soudních řízeních, sporech, žalobách atp.

- při obhajobě v trestním řízení
- při vymáhání pohledávek
- při převodu nemovitostí

- a v mnoha dalších kauzách
- při přípravě a revizi smluv, vč. advokátní úschovy

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

Sobota 15. prosince
VÁNOCE S AKROPOLIS
Začátek 15.30 hod.

Neděle 16. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Začátek 14.30 hod.

Pondělí 17. prosince
VÁNOČNÍ BESÍDKA SVČ KLUBKO
Začátek 16.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Středa 19. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Sobota 22. prosince
REFLEXY ORIGINAL + GONG
Začátek 20.00 hod.

Středa 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Hraje CM Bálešáci
Začátek 20.00 hod.

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

Středa 5. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

Neděle 9. prosince
VÁNOČNÍ JARMARK
Začátek 10.00 hod., náměstí Velké Moravy

Středa 12. prosince
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

http://www.mapuh.cz
http://www.mapuh.cz




Oblastní charita Uherské Hradiště 

Centrum denních služeb pro seniory 
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete 

být sami celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak 
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak 
naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je tu pro Vás. 

Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se 
zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby 
přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, 
motivujeme ho a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do dění v zařízení. 

Služby, které centrum nabízí jsou placené a odvíjí se od poskytovaných úkonů, které si 
uživatel centra volí dle své potřeby.  

Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD 
PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI 
v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší 
informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu 
cds@uhradiste.charita.cz, či v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti nebo  
na telefonním čísle 725 520 983. Pokud Vás naše sociální služba zaujala přijďte se za 
námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:Mgr. Radka Stuchlíková 



ZŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY DUŠIČKY VE FOTOGRAFII

DÝŇOVÉ TVOŘENÍ

 
 

Římskokatolická farnost Staré Město 
zve na představení hnutí 

 

Mary’s Meals 
 

V pátek 23. 11. 2018 od cca 18.30 hod. 
(po mši svaté v 18. hod.) 
v kostele Svatého Ducha  

ve Starém Městě. 
 

  

 
Hnutí Mary's Meals vyrostlo z modliteb a          o 
modlitby stále prosí. Jde o neuvěřitelný příběh 
o tom, jak rodinná pouť na mariánské poutní 
místo inspirovala vznik globálního hnutí, které 
dnes mění život více než 1,3 milionu 
nejchudších dětí světa tím, že jim každý školní 
den poskytuje stravu              ve školách. Vzdělání 
pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu 
z chudoby. 

 
  
  
 
Celý tento příběh je poutavě  
popsán v knize, která zde bude k dispozici.  

 
Těší se na vás podporovatelé Mary’s Meals  
         www.marysmeals-podporovatele.cz  

 
 



ČLENOVÉ RADY MĚSTA ZVOLENI V ROCE 2018

ZASTUPITELSTVO STARÉHO MĚSTA 
ZVOLENÉ V ROCE 2018


