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Vážení Staroměšťané,
právě se Vám do vašich rukou dostalo první vydání nového Zpravodaje občanů Starého Města, občasníku,
který má smělou ambici - být zdrojem objektivních a zajímavých informací a zpráv z našeho města. Máme zájem na
tom, aby tento Zpravodaj byl svým obsahem pestrý a pozitivní, nikoliv však oslavný, bulvární, červený, modrý, oranžový
a jednostranně zaměřený.
Ke vzniku tohoto Zpravodaje nás motivovaly výsledky provedeného průzkumu mezi občany našeho města. Prostřednictvím
elektronické verze, kterou naleznete na adrese www.staremesto.cz budete mít možnost se aktivně zapojit do veřejného dění svými
názory, nápady a tipy. Operativně můžete reagovat na aktuální události v našem městě. Závěry vyplývající z anket, včetně nejzajímavějších komentářů, Vám budeme přinášet i v tištěné podobě, přímo do vašich poštovních schránek.
Přijměte prosím naše pozvání a aktivně se zapojte do diskuzí na témata, která vás zajímají a do anket z toho vyplývajících, a to
na adrese www.staremesto.cz
Přejeme vám hezké chvíle strávené při čtení Zpravodaje, na jehož tvorbě se můžete podílet i Vy sami.
redakce

CO JE A A PROČ VZNIKL WEB WWW.STAREMESTO.CZ
Co může motivovat obyčejného člověka,
aby vložil stovky tisíc do takového projektu?
Žil jsem obyčejným životem, jako každý
jiný. V určité době jsem se rozhodl podnikat
a prací a úsilím jsem vybudoval malou strojírenskou firmu.
Neměl jsem peníze na velké investice a tajně doufal, že se jednou dopracuji k vlastním
výrobním prostorám ve Starém Městě. Nechtěl jsem nic velkého. Malou halu, s vlastním topením, příjezdovou cestou a sítěmi.
V roce 2008 jsem se konečně začal zajímat
o prostory k rekonstrukci, popřípadě malý
pozemek k výstavbě provozovny. Realitky
nic nenabídly, tak jsem se obrátil na město,
konkrétně pana starostu, s žádosti o prodej
vhodných pozemků. Tím začal můj první
kontakt s radnicí, který jsem nečekal.
Pan starosta si mne vyslechl, dobře se pobavil a se slovy „mě podnikatelé nezajímají,
já chci jen občany“, jsem odešel přepsat sídla
firem do Kudlovic. Vzhledem k tomu, že obce
mají významný příjem ze všech mnou zaplacených daní, byl kudlovský starosta hodně
překvapený, jak se mu zvedl příjem obce.
Je mi líto, že Starému Městu klesají již několik
let příjmy, ale to pana starostu netrápí. Ten
má prostě každý rok peníze, které rozfrcá,
a jestli jich bude víc nebo míň, jeho příjmu se
to nedotkne. Možná se ho to dotkne, až starostou nebude a bude sedět ve „Špáru“ u kasy
za 8000,- čistého.
Nakonec jsem se rozhodl koupit rozpadlé
porodny prasat, zbořit je a postavit halu v ZD

Dolina. Tam došlo na další ťafku od města,
ve volebním programu KDU-ČSL a starosty,
pod názvem „Podpora podnikání“.
Pod budovou byl pozemek města. Tak
jsem zažádal o odkup pozemku a přesto, že
odhad byl na 156,- Kč/m2, město mi ho prodalo za 600,- Kč! Prý to je cena, za kterou
jsou ochotní ho prodat. Vzhledem k situaci
jsem musel platit. Možná, až Vás město osloví
o výkup pozemku, zkuste si nejdřív na městě požádat o nějaký pozemek Vy. Pokud Vás
nevyhodí, pobavíte se, kolik nabízí za nákup,
a kolik vám nabídnou za prodej :)
Od té doby mám již s městem jen epizody
vcelku malého významu. Při přestupkovém
řízení, přesto, že mne pan Ryšánek okradl,
po lehké korupci jsem byl okraden oprávněně. Zastání nikde. Právník mi řekl, že se mám
věnovat užitečnějším věcem.
Další nákup pozemku, zase 600,-Kč/m2!
Rada města nedoporučila prodat mi všechny
pozemky v žádosti, jen ty pod budovou. Šel
jsem tedy na jednání zastupitelstva a tam se
mluvilo ne o mé žádosti, ale již jen o pozemcích schválených radou. Když jsem se na to
starosty ptal, tak mi řekl, že je zbytečné na
zastupitelstvu projednávat věci, které Rada
nedoporučí. Prý tam jsou ti lidé jen na zvedání tlapek a ne na rozhodování, tak proč je
tedy zatěžovat. Je to sice v rozporu se zákonem, ale budiž. Je toho mnohem víc, včetně
toho, že na otázku, proč se starosta, případně
Rada nějak rozhodla, zní odpověď: po tom
vám nic není.

Poslední kapkou je Školní hospodářství.
Tam už se nezřízeně krade a okrádají se staří
lidé, kteří se nemůžou bránit.
Řekl jsem si, že se pokusím něco změnit.
Dostat na radnici lidi, kteří mají zdravý rozum. Je jasné, že kostel se dostavit musí a jsou
lidé, kteří vědí, jak to udělat legálně. Dostat na
radnici soudnost, aby byla nestranná. Zrušit
bratříčkování ve vlastním zájmu a dát všem
stejnou možnost. Zrušit strach lidí, kterým
město přispívá na činnost. Prostě dát lidem
žijícím pod kostelem a pro kostel stejnou budoucnost. Člověk by měl radnici vnímat jako
centrum komunity, ve které žije a která mu
pomůže nebo aspoň poradí. A ne, že musí mít
kontakty, aby se mu dostalo slyšení.
Radnice je naše, majetek města je náš.
Tak chtějme služby, za které platíme.
Web www.staremesto.cz nemá suplovat
stránky města, které jsou populistické a zaručují propagandu vyvoleným.
Tento web má být informativní a diskusní.
Kdokoliv může projevit svůj názor na vedení
města, případně prezentovat svůj problém
s městem, nebo se jen poradit a zjistit náhled
jiných lidi. Prostě jsme otevření.
Doufám, že se mi podaří rozhýbat diskuzi,
a že se do projektu zapojí co nejvíce lidí. K tomuto účelu bude nepravidelně vycházet tištěná
podoba nejlepších článků, kterou právě držíte
v ruce. Tiskovina bude zdarma distribuována
do všech firem a domácností ve Starém Městě.
Michal Ryška, manažer
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PŘESTAŇME ŘEČNIT, POJĎME KONAT
V posledních letech kolem sebe neustále
slýchávám slova kritiky, slova nepochopení a
slova postrádající koncepční řešení ve vztahu
ke stavbě kulturního a duchovního centra, neboli zkráceně staroměstského kostela. Od roku
2003 již staroměstská radnice darovala farnosti
celkem 19 milionů korun. Občané, ani členové
Zastupitelstva, výborů a komisí však nedostávají zpětnou informaci a vyhodnocení účelnosti a efektivnosti těchto darů. Nelíbí se mi, že
městské finanční prostředky jsou vynakládány
nekoncepčně, bez zpětné kontroly a mnohdy
i na úkor jiných občanských sdružení a spolků.
Proto již od roku 2011 prosazuji řešení, které
bude spravedlivé a efektivní.

Pro rychlé řešení dostavby proto prosím:
• přestaňme farnosti každoročně darovat
2,5 milionu korun bez udání účelu a bez
zpětné kontroly
• dejme farnosti nízkoúročenou půjčku, která umožní dokončení vnějšího pláště kostela, abychom mohli pokračovat v úpravě
okolních ploch a kostel mohl začít naplňovat alespoň částečně svou funkci
• přestaňme kritizovat, přešlapovat na místě
a planě diskutovat
• pojďme hledat cesty budoucího efektivního využití dalších prostor stavby kostela
(věže a přízemní multifunkční prostory).
Jsem přesvědčen, že kostel jsme takto

schopni dobudovat i dříve a není třeba čekat
s jeho dokončením až těsně před termín konání komunálních voleb v roce 2014.
Budoucí generace již nebudou hodnotit,
zda v době uvedení kostelu byl u vesla Josef,
či Franta – budou hodnotit nás všechny, zda
jsme to dokázali a je tedy naším úkolem této
nadčasové budově pomoci tak, aby co nejrychleji začala sloužit svému účelu a přitom
ne na úkor ostatních. Kostel není politické
téma – tato budova bude dalším generacím
vypovídat o naší dnešní době. Jsem připraven
být nápomocen – a co Vy?
Ing. Michal Jakšík
předseda ODS Staré Město

KDO SE BOJÍ, NESMÍ HLASOVAT!
O transparentnosti hlasování se toho již
hodně namluvilo na všech úrovních od Vlády
České republiky, přes Poslaneckou sněmovnu, Rady a Zastupitelstva měst až po Výbory
a Komise na radnicích. Při pročítání zápisu
z veřejného jednání Zastupitelstva města se
tak pouze dozvíme, že Zastupitelstvo schválilo
či zamítlo danou záležitost, přičemž samotné
hlasování mnohdy nebývá tak jednoznačné.
Zastupitelé za ODS ve Starém Městě již několi-

krát Zastupitelstvu navrhovali, aby minimálně
u hlasování o zásadních otázkách, týkajících
se strategických záležitostí především v oblasti ekonomiky a investic, byl proveden záznam
o hlasování jednotlivých zastupitelů, tzn. kdo
byl pro, kdo byl proti a kdo se zdržel. Tento návrh byl ostatními zastupiteli vždy zamítnut.
Běžný občan nemá možnost se jednání
Zastupitelstva účastnit osobně, především
z pracovních důvodů, neboť tato jednání jsou

zpravidla stanovena již na 16 hodin, tedy čas,
kdy je většina z nás pracujících možná teprve
na cestě domů.
Předpokládám, že každý ze členů zastupitelstva hlasuje podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a proto by se neměl obávat zveřejnit svá rozhodnutí. Holt kdo se bojí, nesmí
hlasovat!
Ing. Michal Jakšík
předseda ODS Staré Město

POMÁHAT JE NORMÁLNÍ
Motto: „Člověk nemůže žít sám pro sebe.
Jsme si vědomi, že všechny životy jsou cenné a
že vůči nim máme své povinnosti.“ Dr. Albert
Schweitzer.
Před pár měsíci jsem měla možnost osobně
navštívit a prohlédnout si prostory, ve kterých
tráví svůj život osoby se zdravotním postižením Vincentinum na Velehradě.
Obyvatelé tohoto zařízení jsou velmi příjemní, milí a dobrosrdeční stejně jako personál, který o ně celodenně pečuje.
I přes své různorodé handicapy mají tito
lidé své sny, touhy i zájmy a chtějí být užiteční.
Za tímto účelem vznikly v areálu terapeutické dílny, kde mají klienti možnost dát prostor
a reálný rozměr svým představám o životě.

Mohou zde malovat obrázky, plést košíky, vyrábět keramiku a provádět další činnosti, které jejich životy obohacují. Byla jsem naprosto
ohromena tím, co všechno a s jakou dokonalostí a precizností dokážou vyrobit.
Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste i Vy
udělali radost lidem naprosto neznámým.
A to dárkem, který vás nemusí vůbec nic stát,
maximálně poštovné nebo benzín.
Každý z nás má doma jistě pár nepotřebných klubíček vlny, zbytky nějaké látky, nebo
třeba staré telefonní seznamy. Toto jsou
všechno materiály, ze kterých vznikají pod
rukama lidí se zdravotním postižením nádherné výrobky, které mohou v budoucnu
ozdobit i váš domov a to s dobrým pocitem,

že jste i Vy mohli přispět k tomu, že si tito lidé
mohou realizovat svá přání a touhy a vyjádřit
to, co ve svém životě prožívají.
Umožněte jim prosím ukázat nám jejich
svět. Já jsem tak již učinila. Předem děkuji
všem, kteří mou prosbu vyslyšeli.
Kontakt:
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad – Vincentinum
Nádvoří 305, 687 06 Velehrad
tel: 572 571 138
uspd.velehrad@ouss-uh.cz
Ing. Martina Stavjaňová
zastupitelka města Staré Město

TĚŽKÝ ŽIVOT FOTBALISTŮ VE STARÉM MĚSTĚ
Staré Město patří k historicky jedním z nejúspěšnějších měst v oblasti sportu ve Zlínském
kraji. Dokonce i celorepublikově získalo slávu
díky fotbalovým mužstvům, nejdříve Jiskra
Staré Město, později FC Synot. Na Širůchu se
představila spousta skvělých mužstev, bohužel
dnes už je to nemyslitelné. V současné době Širůch slouží pouze mládeži a kdysi slavný klub
Jiskra Staré Město sídli na blízkém sportovním

areálu Rybníček. Bohužel je smutné, že nemá k
dispozici ani základní infrastrukturu v podobě
šaten. Převlékání se v hnijících šatnách je poměrně smutnou realitou dneška. Město sice
přislíbilo rekonstrukci těchto buněk, nicméně
o kvalitním zázemí nemůže být ani řeč.
Položme si tedy otázku, jestli udržování
těchto buněk neustálými rekonstrukcemi patří
k efektivním řešením, vždyť z dlouhodobého

NEMÁTE PŘÍSTUP K INTERNETU?
STRANA 2

hlediska je daleko finančně nákladnější, než-li
vybudování nové tribuny s šatnami, která by
mohla sloužit jako zázemí i pro ostatní sporty.
Podpora klubu úspěšně reprezentující barvy našeho města by měla být samozřejmostí,
nesmí se stát, že klub musí žebrat o každou
korunu!
Ing. Jan Houdek
člen Výboru partnerství Zastupitelstva města

Své podměty posílejte na adresu redakce:
Michal Ryška, Velehradská 2162, 686 03 Staré Město
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MUSÍME TO DOSTAVIT. NEMUSÍME OVŠEM OSLAVOVAT
TY, CO NÁS DO TOHO NAMOČILI.
Kostel má mnoho protikladů. V poslední
době jsem mluvil se spoustou Staroměšťanů,
jejichž názory jsou podobné a na jednom se
shodnou zcela bez výjimky, že dědictví KDU-ČSL a jejich NEprofesionality a NEsoudnosti musíme dotáhnout MY.
Jen krátký výběr z opakujících se názorů:
Kostel je megalomanský projekt malých
lidí, kteří si za cizí peníze chtějí zajistit nesmrtelnost (důchodce, 72 let).
Pokud by se postavila stavba odpovídající
velikosti našemu městu, chuť občanů se podílet a podpořit stavbu by byla větší. Takhle
tu máme strašáka s rozhlednou v údolí. A že
bude pěkný? To je spousta staveb, jen jsou posouzeny lidmi, kteří myslí (většina!).
Pan Slavik to nemyslel zle. Jen se trochu nechal natlačit někam, kam nechtěl a to

i s kostelem. Většinou je taková stavba postavena u hřbitova, ale tento zvyk již asi není
v kurzu. Chápu to u větších měst, kde jsou historické stavby, ale ne u obce se 7 tisíci lidmi na
jedné palubě. Vlastně na dvou. Jedni si hrají
a druzí to platí (důchodce, 88 let).
Všichni z radnice by měli dát svůj majetek
do stavby kostela, který staví. Protože ho nestaví město. Město dává dary a cizí subjekt staví. Každý podnikatel i rodina, by si rozmysleli,
jak investovat své peníze. Vyhazovat je oknem
umí každý, ale přinést je zpět umí jen soudný
člověk. A takové na radnici nemáme, a doufám, že již tam po volbách nebudou.
Po těchto slovech není moc co psát. Snad
jen tolik, že by se měl najít nějaký manažer,
který navrhne řešení, jak z toho ven. Doufám,
že se rozjede diskuze a společně to řešení na-

jdeme. Na radnici spoléhat nemůžeme. Systém darů je vše, na co se zmohli.
Rád bych se taky zeptal těch ortodoxních
křesťanů u nás ve městě, jestli jim není hanba. Kostel by měl být všech, a všichni by se
měli podílet na jeho stavbě. Já sám bych nebyl
proti hezké stavbě s uceleným využitím. Zbylé peníze by se daly použít mnohem účelněji
a na ostatní stavby by se nemuselo čekat léta
navíc. Klientelismus na radnici je ovšem obrovský. Ne jen kostel, ale i ulice mají přednost.
Například, pokud se postaví panelák určitého
investora, má novou ulici hned. Zkuste si požádat o to samé vy. V závěru chci napsat, že
stavbu kostela podpořím větším darem a mezi
tím budu přemýšlet, jak z této situace vyjít bez
újmy města.
Michal Ryška, manažer

ZASTÁVKA ZA 750 000,- KČ
LUXUS, POKUD JEDETE SPRÁVNÝM SMĚREM.
Vážení čtenáři, celé letošní léto jsem pozoroval
výstavbu zastávky autobusu na ulici Huštěnovská, u „kukaččí“ stavby kostela. Po několika měsících jsme si tak u kávy říkali, co to tam vlastně
staví? Přece není možné stavět zastávku MHD
celé měsíce. Poté jsme to pochopili. Opravdu
ze stavby vznikla zastávka. Ale ne ledajaká. Je
fakt hezká. Tak jsem se zeptal, kolik asi taková
věc může stát? Užasl jsem – zastávka stála cca
750 000,- Kč. To ovšem není to nejhorší...
Každý jdeme životem svou cestou. Někdo
tam, někdo jinam, každý za svým zájmem,
povinnostmi, zálibami a jiným. Na svých cestách potkáváme různé lidi, věci, komunikujeme, nasloucháme, projevujeme se, podléháme různým vlivům - prostě žijeme své životy

s různými prioritami. Spousty věcí a dějů bereme samozřejmě. Buď se nás nedotýkají, nebo
prostě fungují a tak je neřešíme. Všimneme si
většinou toho, co se nepovede.
Tahle zástavka je pro mne ovšem zajímavá
i přesto, že se mne nedotýká a funguje. Nejenom, že má hodnotu deseti zástavek, a možná
přes ni tečou peníze jinam, ale náš starosta si
nevšiml, ze na druhé straně cesty stojí lidé mnohem častěji. Lidé, na které prší, protože stojí na
špatné straně. Mají prostě jen tu smůlu, že nestojí na straně kostela. Proto, až tam někdy pojedete, nebo budete čekat na autobus, vzpomeňte
na pana starostu a dívejte se přes cestu, jak je
zástavka naproti hezká. A pokud nebude pršet
a vy budete moci zvednout hlavu a mysl, tak

z vašich peněz brzy zastíní výhled stavby mnohem okatější a dražší, které nebudou mít valný
přínos pro město, ale protečou přes ně peníze
do Eiffelovy věže Starého Města. Přeci jenom
vchod do sklípku za více než 20 milionů musí
stát za to. Nevěřme, že stovky milionů investované staříky do betonových monster městu
přinesou kýžený výsledek.
Položme si otázku: Dal by někdo z těch lidí
do takové akce svůj majetek? Nedal. I křesťan
má své meze. Ale cca 3 leté příjmy města klidně
vyhodí. Úprava a inovace města jsou nutné, ale
megalomani, kteří v životě nic moc nedokázali,
by si měli léčit svou malost za své peníze.
Michal Ryška, občan a podnikatel

TRANSPARENTNÍ POLITIKA
V diskuzi na webu Transparency International jsem zaznamenal zajímavou diskuzi,
která mě inspirovala k napsání tohoto článku.
DOTAZ: Kdybyste měli kouzelnou hůlku, jaká konkrétní opatření byste zavedli pro
zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti
radnic?
ODPOVĚĎ: Opozice by měla mít možnost vykonávat svou kontrolní funkci a měla
by být vždy zastoupena v hodnotitelských komisích.
A jaká je situace u nás ve Starém Městě?
Jako příklad uvádím složení hodnotitelských komisí v roce 2011 dle příslušnosti
k jednotlivým politickým stranám:
KDU-ČSL
4×
TOP 09 a SS
8×
ČSSD
3×
STAN
2×
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KSČM
ODS

1×
0×

Ve Starém Městě vládne koalice ve složení
KDU-ČSL, TOP 09+SS, ČSSD a STAN.
(Vysvětlivky zkratek: TOP 09+SS – TOP09
ve spojení se Staroměstským sdružením)
Jaké z toho plynou závěry?
• Stávající koaliční strany odmítají transparentní a důvěryhodný průběh procesu výběru dodavatelů
• Stávající koaliční strany nevyužívají možný
odborný potenciál nominantů za opoziční
politické strany
• Následně při kontrolách ze strany Finančního a Kontrolního výboru vyplývají kauzy
hraničící s legislativními mantinely a dobrými mravy.

Na tyto problémy a připravenost odborníků z řad ODS již upozorňujeme více než dva
roky – bez odezvy.
Konstatování, že stávající stav je netransparentní byl i závěrem u kontroly Finančního
výboru Zastupitelstva města Staré Město, který vzal zprávu, včetně jejich závěrů a doporučení, na vědomí.
Tato kontrola proběhla v závěru roku 2011
a doposud jsme na ni neobdrželi stanovisko
Zastupitelstva.
Jak dále? Nabízí se dvě možnosti:
1. Budu mlčet. Každoročně v zápisu z provedených kontrol za Finanční výbor Zastupitelstva města Staré Město upozorním na
zásadní nedostatky, problémy a chyby. Nijak dál nebudu vyžadovat nápravu.
2. Nebudu mlčet a budu i nadále vykonávat
plně a poctivě úlohu opozičního politika
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tak, že budu upozorňovat na nedostatky,
problémy a chyby ve snaze ne kritizovat, ale
ve snaze upozorňovat na problémy představitele naší radnice
Po přečtení uvedených variant se jednoznačně přikláním k variantě č. 2.
Je totiž úlohou nejen mou, ale všech opo-

zičních zástupců v Zastupitelstvu, výborech
a komisích, abychom plně a důsledně vykonávali svou úlohu „hlídacích psů“.
Je to i výzva koaličním zástupcům, aby
dali šanci opozici konstruktivně spolupracovat – například při sestavování výběrových
komisí a ti mohli být oněmi „hlídači“ ihned
v zárodku.

Neučiní-li tak, pak je naší opoziční úlohou
a povinností na nedostatky, problémy a chyby
upozorňovat všemi formami.
Ing. Michal JAKŠÍK
člen Finančního výboru
Zastupitelstva města Staré Město

CELÁ EVROPA DO STARÉHO MĚSTA!
Jestliže se Staré Město v roce 2013 může na
něco těšit, tak je to určitě návštěva celé křesťanské Evropy. Při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu se chystá celá
řada akcí spojená s tímto významným jubileem.
Bohužel spíše pouze duchovního významu.
Je jen velkou škodou, že Staré Město nemá
dlouhodobě zájem z této a podobných akcí
vytěžit více pro své zviditelnění a ekonomický
profit pro své podnikatele. Přece jen i historicky je dokázáno, že Veligrad nebyl Velehrad,
ale Staré Město. Není mi známo, že by se představitelé na radnici zaobírali možností připravit pro tyto návštěvníky jedinou ukázku typické slovácké pohostinnosti. Proč nepřesvědčit

turisty, aby si jen z jednoho víkendu neudělali
týdenní dovolenou příští rok v našem městě a
jeho okolí. Samo to nikdy nepůjde, je potřeba
do těchto věcí investovat a nemusí se jednat
o nákladné projekty. Stačí se pouze podívat do
zahraničí a netvrdit tvrdošíjně, že Staré Město
nikdy nikoho zajímat nebude, nebo, že je to
moc práce.
Ano, užitek se neprojeví v jednom volební
období, možná ani v desetiletí, ale je dokázáno,
že při dlouhodobé práci na turistickém ruchu
se výsledky dostaví. Soukromý investor nikdy
do takového projektu nepůjde, protože by pouze vytvořil poptávku pro někoho jiného, tu
poptávku nejdříve musí vytvořit město a poté

přijdou i podnikatelské projekty, které přinesou
kýžený efekt pro pokladnu města. Myslím, že je
na čase se zamyslet - proč, když máme mít nové
náměstí Velké Moravy s obrovským kostelem,
tak „neprodat“ tento potenciál i jiným směrem,
než-li pouze pro duchovní účely.
Za sebe jsem již tento podnět vznesl na zasedání Výboru pro partnerství měst – abychom
se nezabývali jen zájezdy do partnerských měst,
ale začali se zabývat i problematikou cestovního ruchu v našem městě. Prozatím však jsem
s tímto návrhem osamocený.
Ing. Jan Houdek
člen Výboru pro partnerství měst
Zastupitelstva města Staré Město

LIKVIDACE STATKU – ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Školní hospodářství, s.r.o. je dalším zajímavým tématem pro diskuzi. Léta tam seděl
človíček, který nebyl schopný statek řídit. To
se stává. Proto město mělo ještě lepší nápad.
Koupit statek, zbořit ho, lidi vyházet na pracák a spolu s vyvolenými firmami postavit
paneláky a domky pro bohaté.
Proč zachránit podnik, který vyučuje žáky
zemědělské školy, když můžeme prodat pozemky a nezajímat se o dlouhodobý zájem města.

Popírá to sice všechny volební sliby KDU-ČSL
a konkrétně i našeho starosty, ale to je u nás ve
městě už pravidlo. Zato se nám nejmíň desetkrát usměje do Staroměstských novin :)
Mne na tom zaujal především postup likvidace statku, který má již teď některé vady.
Byla tam dosazena osoba, která se živí likvidací podniků a tak to taky vypadá. Má dvojí
plat, tak se snaží hlava nehlava. Zatím si počkáme na další vývoj, ale již teď Vám, vlast-

níkům pozemků, můžu prozradit, že se Vás
v nových smlouvách pokusil okrást o trvalé
porosty na pozemcích. Dle mého právního
posudku se ale nic neděje, uvedený bod je
neplatný. Takže se jen smiřte s tím, že Vás připravuje o většinu peněz z pronájmu.
Budu tuto situaci sledovat, a rád Vás budu
informovat o dalším vývoji. Máme se na co
těšit.
Michal Ryška, manažer

KOUPALIŠTĚ JAKO CENTRUM ZÁBAVY
Dlouho jsem uvažoval nad tím, jak smysluplně využít prostor koupaliště tak, aby mohlo
překonat argument, že je použitelné jen na 28
dní v roce. Nemyslím si totiž, že koupaliště
musí stát a padat s teplým počasím.
Netvrdím, že ve Starém Městě má vyrůst
konkurence uherskohradišťského aquaparku či Delfína v Uherském Brodě. Nicméně

proč se nepostarat, aby lidé zde mohli chodit
za zábavou i v ne úplně parných dnech, ale
vlastně třeba celé prázdniny.
Určitě bych začal lepším občerstvením, jelikož nabídka smažených bramboráků a hranolek
nepatří určitě k těm nejlepším a nejzdravějším.
Dále by se dalo uvažovat o určitých animačních
programech, diskotékách u vody apod.

A co napadá Vás? Své návrhy pište do diskuze na www.staremesto.cz – třeba se stane
koupaliště místem zábavy pro celé léto :-)
Ing. Jan Houdek
člen Výboru pro partnerství měst
Zastupitelstva města Staré Město

OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
Jezdím po Starém Městě a Uherském Hradišti docela často. Rozdíl? Přechody pro chodce
jsou v noci v Uherském Hradišti nasvíceny
ostrým bílým světlem, kdežto ve Starém Měste
jen některé. Dle mých zkušeností je ostré nasvícení přechodu nejlepší ochranou chodců

i řidičů. Naši radní se rozhodli šetřit a místo
funkčního osvětlení přechodů nám dali blikátka do asfaltu, které, když jsou v provozu, mají
jen informativní charakter pro řidiče, že je tam
přechod. To, že po něm někdo jde, nebo se na
to chystá, nám blikátka neřeknou. Je otázkou,

proč nemáme na radnici lidi, kteří přemýšlejí
systémově. Ti stávající zrealizují polovičaté řešení, které nic neřeší. Že by na to nebyly peníze? To ať nám netvrdí, když máme na velké
nevratné dary.
Michal Ryška, manažer

Občasník „Zpravodaj obyvatel Starého Města“ vydává Michal Ryška nákladem 2600 ks
Uzávěrka příštího čísla je 30. května 2013. Články a fotografie publikujte přímo na www.staremesto.cz
nebo posílejte na adresu: clanek@staremesto.cz
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