Staré Město - občanská vybavenost

Životní prostředí:


odpady: svoz komunálního odpadu zajišťují Sběrné suroviny; přímo v obci sběrný dvůr, který
provozuje soukromá firma Kovosteel recycling, s.r.o. (město jej nemusí financovat);

Podnikatelé:
 C.S.O.,spol. s.r.o.
 RAY SERVICE, s.r.o.
 Colorlak, s.r.o.
 Panelárna St. Město, a.s.
 REC Group, s.r.o.
 a další
Sociální oblast:
 2 DPS – 18 bytů + 45 bytů (možnost umístit zde jedno či dvě lůžka - pouze manželé), jeden
pokuj volný pro naléhavý případ
 plán: oprava 18 bytového domu
Bydlení:
 bytů je zde dostatek včetně zcela nových bytových domů
 prioritou je spíše výstavba rodinných domů (areál bývalého školního statku)
Obchod a služby:
 5 x maloobchodní prodejna potravin
 nákupní centrum (Interspar, Lidl, Mountfield, Deichmann, Sportissimo, Takko, Breno, Elektro
Planeo, Okay elektro, Baťa, Oresi, Jysk, Dráčik, Kik, Hecht, CCC, A-GATE, čistírna oděvů,
od 1.7.2014 Hobby centrum)
Školství:
 3 x MŠ (95+75+71= 241 dětí)
 ZŠ 1.+2. stupeň (31 tříd = 680 dětí), školní družina pro děti 1.-3. tříd (150 dětí)
 ZUŠ – pobočka z Uherského Hradiště
 Středisko volného času Klubko - příspěvková organizace města Staré Město (volnočasové
aktivity dětí a mláděže)
 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (817 studentů)
 Domov mládeže SOŠG (159 lůžek)

Zdravotnictví:
 Zdravotní středisko v centru obce: 3 x praktický lékař pro dospělé, 3 x stomatolog, 2 x dětská
lékařka, 2 x dětská stomatologie, 1 x gynekologie
 V obci mimo zdravotní středisko: 2 x praktický lékař pro dospělé, 5 x stomatolog
 Nemocnice v Uherském Hradišti - dostupnost cca 2 km
 Další odborní lékaři v Uherském Hradišti

Kultura a sport:
 Památník Velké Moravy
 nové náměstí a nové EVENT centrum
 SKC - společensko kulturní centrum
 společenské akce: ples města (leden); košt vína (březen); košt slivovice (únor - březen);
závody silničních motocyklů (květen); Oblastní soutěž ve verbuňku (květen); hody (září);
Štěpánská beseda u cimbálu; a jiné
 sport: kopaná, šachy, volejbal, šerm, badminton, házená, tenis
 rybáři
Spolky:
 Středisko volného času Klubko, příspěvková organizace
 Rodinné centrum Čtyřlístek
 SDH
 Orel - jednota SM
 TJ Sokol
 Český zahrádkářský svaz
 Moravský rybářský svaz
 Myslivecké sdružení
 Motosport klub
 Autoklub ČR
 Český svaz včelařů
 Staroměstská kapela
 Staroměští šohajíci
 Dolina
 Doliňáci
 Dolinečka
 CM Bálešáci
 TJ Jiskra - fotbal
 Spolek přátel slivovice
 Klub přátel vína
 TC Staré Město
 Morrigan - skupina historického šermu
 SK - (šachový klub, šermíři)
Cestovní ruch:
 Baťův kanál
 Památník Velké Moravy
 cyklostezky - křižovatka cyklostezek + návaznost na železniční dopravní uzel
 1 hotel, 3 penziony a 3 ubytovny
Technická infrastruktura:
 obchvat města (Brno - Uherský Brod)
 obchvat kolem obchodního centra (Uh.Hradiště - Zlín)
 chybí ještě jeden most přes řeku Moravu
 chybí propojení cyklostezek přes město
 vodovod a kanalizaci a ČOV - provozuje SVK (Slovácké vodovody a kanalizace UH)
Hospodaření obce: rozpočet cca 170.000.000 Kč/rok, z toho investice cca 100.000.000,- Kč/rok bez
potíží splácí úvěry, finanční rezervu nevytváří

