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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Září 2022

roč. XXVIII

Komunální volby za rohem –
máme pro vás speciální volební přílohu

Září je letos především ve znamení
komunálních voleb. Prezident republiky vyhlásil letošní termín voleb
zástupců do zastupitelstev obcí, měst
či městských obvodů na dny 23. a 24.
září 2022. I ve Starém Městě tak
budeme v září volit svých 15 zástupců
do zastupitelstva města. Vzhledem
k tomu, že de facto určujeme budoucnost Starého Města na další čtyři roky,
je důležité volit uváženě, a to lze,
pokud máme dostatečné informace
k posouzení našich možností a před-

stav. Proto jsme vám
k tomuto číslu Zlatého rohu
připravili speciální volební
přílohu, ve které vám ve
spolupráci s kandidujícími
představujeme nejen seznam kandidátů, ale především jejich představy o tom,
jakým způsobem a kterým
směrem chtějí vývoj Starého
Města v následujících měsících směrovat a jakých cílů
chtějí
dosáhnout.
(red)

Již první zářijovou sobotu se uskuteční tradiční Mezinárodní výstup na
Králický Sněžník a Pochod k prameni
Moravy. Jako každý rok i letos 3. září
vyjede hned několik autobusů ze
Starého Města na Návrší, kde v 9.00
proběhne slavnostní zahájení. Autobusy vyjedou v 8.30, 9.30 a 10.30
z náměstí, nastoupit můžete o pět
minut později i na nádraží a po cestě
na několika dalších zastávkách. Na
Návrší
vás
čekají
stánky
s občerstvením i fotokoutek. Snad i
letos zhlédneme zajímavé počiny

spolku Jeseníky divadelní,
kteří nám k výšlapu přidávají i hezký kulturní zážitek.
Kolem poledne proběhne na
vrcholu česko-polské setkání
a slavnostní připomenutí
1200 let od první písemné
zmínky o Moravanech. Využijte tedy možnosti strávit
babí léto na příjemné akci
v místních horách se spoustou přidaných zážitků. (red)

13. Mezinárodní výstup na Králický
Sněžník a 33. Pochod k prameni Moravy

č. 9

8Kč

Anenská pouť 2022

Poděkování za spolupráci
Letošní Anenská pouť byla nejen poslední
v tomto volebním období, ale také poslední
v rámci
mého
pracovního
působení
v organizační složce Kulturní zařízení města.
Je to veliká kulturní akce, která vyžaduje
celou řadu příprav a činností, které nejsou
vidět, pokud všechno krásně klape, ale také to
platí opačně – sebemenší opomenutí nebo i
chyba techniky může nepříjemně zasáhnout
do celého procesu. Proto bych ráda poděkovala touto cestou všem spolupracovníkům, kteří
se, společně se mnou, na organizaci poutě
podíleli a věnovali svůj čas denní, pracovní i
noční. Zejména Lence Stojkové a Zdenkovi
Panskému za úžasný a spolehlivý pracovní
tým, vedoucímu bytového hospodářství panu
Petreňovi, který „nemá s ničím problém“ a
každý náš požadavek byl bez problémů zajištěn, všem pracovníkům bytového hospodářství, kteří to s námi táhli od „vidím do nevidím“ a perfektně zajišťovali zázemí poutě.
Speciální poděkování patří panu Adolfu Tylichovi, který byl naší spolehlivou oporou, co se
týká zabezpečení elektřiny a také vymyslel a
zabezpečil pro budoucí Anenské poutě jednodušší připojení pro stánkový prodej. Také
ostatním pracovníkům městského úřadu,
Hance Nejedlé a Marušce Janouškové za aktivní přístup při pořádání výstav, které byly
součástí Anenské poutě, panu Jandíkovi a jeho
kolektivu za perfektní stage a ozvučení a
moderátorovi Laďovi Sovjetovi za spolupráci
na programu, moderování a veselou mysl a
také našim hasičům za jistotu, že nám nic
neshoří. Úspěch každé takové akce záleží na
spolehlivém a dobře sladěném pracovním
týmu a tím opravdu jste. Takže Vám všem ze
srdce děkuji. Alena Windová (vedoucí org.
složky Kulturní zařízení města)
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Otevření lesoparku ve Starém Městě
Diskuse i realizace plánu
na vytvoření lesoparku,
který by proměnil divokou
a zanedbanou část města
„za márnicí“ v příjemné
místo
vhodné
k procházkám, aktivitám a
setkávání občanů našeho
města, trvá již mnoho let.
Za tu dobu došlo k mnoha
vyhraněným
debatám,
změnám, odkládání, hledání nových cest ale nakonec
i k samotné realizaci projektu, která ve své finální
fázi probíhala v uplynulém
roce. Díky tomu bude od
tohoto měsíce oficiálně
přístupný všem, kteří touží
po spojení přírody na dosah náměstí, dětských
aktivit, posezení a hezkých
výhledů. K slavnostnímu
přestřižení pásky dojde v
pátek 16. 9. 2022 v 17.00
hodin u Mementa Mori.
V plánu je procházka lesoparkem s drobnou hrou
pro děti a možností opékání špekáčků na ohništi v
lesoparku.
Proč tedy lesopark vlastně
vznikl a co od něj můžeme
očekávat? Území lesoparku
se nachází nad historickým
jádrem Starého Města. Je to
historicky atraktivní místo
s vysokou ekologickou
hodnotou, které však bylo
téměř 60 let zanedbáváno a
jeho výsledkem byl masový
rozvoj náletových dřevin,
degradace původních solitérních dřevin, porostů a
přirozeného
bylinného
patra. Původní stromy byly

polámané s defekty a
prasklinami ve svých kmenech.
Realizací projektu Lesopark byly cenné dřeviny
ošetřeny, náletové dřeviny
a znehodnocené dřeviny
vykáceny, prostor byl dosázen novými stromy,
bylinami, trvalkami a keři,
které vycházejí z místních
podmínek volné přírody.
Na jeho území můžete najít
horské javory, buky lesní,
jasan, břízu bělokorou,
olše, smrky ztepilé, lípu
srdčitou, vrbu bílou a další.
Keřové patro bylo osázeno
růží šípkovou, střemchou

obecnou, meruzalkou alpskou, svídou krvavou. Svahy byly osázeny břečťanem
popínavým. Kolem
pěšin
najdete sasanku hajní,
srdcovku bílou, prvosenku,
třapatku,
chrpu
nebo
ocúny.
Celým územím prochází
chodníčky, můžete posedět
v altánku s překrásným

výhledem na pohoří Králického Sněžníku nebo si
opéct špekáček na ohništi v
dolní části lesoparku. Podél

mlatového chodníku jsou
vysazeny hrušně a třešně.
Spodní rovinná část lesoparku s dřevěnými herními prvky je určena
zejména dětem. Jako u
každé nově založené
zahrady, tak i u lesoparku bude chvíli
trvat, než se nově
osázené
rostliny
prosadí v půdě, která
byla dlouhý čas
zamořená plevelem,
jehož kořeny zde
stále přetrvávají.
Cena díla v hodnotě
4.798.810,-Kč
bez
DPH, která byla
vysoutěžená firmou
Greenprojekt byla i
přes enormní navýšení vstupních cen (v
důsledku
Covidu)
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dodržená. Vícenáklady ve
výši 522.178,-Kč bez DPH
vycházely z oprávněných
požadavků investora (Město Staré Město) a týkaly se
zejména štěpkování, biotopu, se kterým se v původním plánu nepočítalo, prodloužení cesty podél hlavní
silnice, demolice maringotky, demolice sklepa, prodloužení zábradlí z důvodu
bezpečnosti apod. Jen pro
zajímavost uvádím, že
nabídková cena druhé
firmy, která se do soutěže
přihlásila, byla více jak o 2
mil. vyšší (7.099.298,-Kč
bez DPH).
I když si lesopark průběžně
procházel a ještě prochází
různými počátečními bolestmi, věřím, že si najde
místo v srdcích občanů a že
bude hojně využíván a
navštěvován.
(Windová)
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Knižní tip na září…
V září vám přinášíme knihu oceňovaného izraelského autora Etgara Kereta,
který nás fantazií, humorem, ale i vážnými tématy ve svých povídkách připraví na nadcházející podzim – trochu slunce, trochu deště, od každého
trochu ještě.

Název knihy: Tak už leť!
Autor: Etgar Keret
„Tak už leť!“ volá chlapec odkojený marvelovskými filmy na
Spidermana stojícího na střeše čtyřpatrové budovy, zatímco jeho
otec ne sebevraha křičí: „Nedělejte to!“ Bezdětný pár soustřeďuje své nezměrné rodičovské city do jednoho adoptovaného štěněte. Osamělý miliardář se rozhodne skupovat cizí narozeniny.
Dystopická verze Ameriky se ocitá ve válce s Mexikem a Trumpova vláda ve svém třetím funkčním období láká náctileté Američany do armády pomocí videohry. Etgar Keret je v kontextu
celosvětové literatury vskutku jedinečný úkaz. Ve dvaadvaceti
povídkách jednoho z nejoblíbenějších izraelských autorů současnosti, jenž nepřestává hýřit bizarními nápady, jdou ruku v ruce nejvšednější situace s fantaskními
představami a srdceryvné chvilky s cynickým humorem. Postavy se potýkají se
záludnostmi rodičovství a války, s omamnými látkami a dorty, pamětí a láskou.
Jejich osudy se nikdy neubírají očekávanou cestou a nepřestávají překvapovat,
bavit a dojímat. (databazeknih.cz, red)

Svatý Václav – vyberte si, jak jej oslavíte

Září se zdá být pro většinovou společnost jakýmsi pomyslným návratem
k povinnostem všedních dní – děti se vrací do škol, pracující často z dovolených.
Naštěstí si září můžeme ještě užít nejen díky babímu létu, ale nabízí nám i den
volna k oslavě českého patrona sv. Václava (a samozřejmě i Dne české státnosti).
Přestože je tento den nejmladším ze státních svátků u nás, není žádnou novinkou
v rámci lidových oslav (ostatně Václav byl svatořečen již v 10. století) a po celá
století je již využíván den 28. září (den, kdy byl roku 935 zavražděn svým bratrem
Boleslavem I.) k různým oslavám této až kultovní osobnosti české historie. Konaly
se mše, svatováclavské poutě do Prahy k hrobu sv. Václava, ale i různé lidové
veselice a hospodářské oslavy. Konec září je mimo jiné totiž důležitý i z hlediska
sezóny, kdy se konaly poslední sklizně nebo se hnal dobytek z hor.
Proto se později snáze propojovaly slavnosti duchovní i hospodářského rázu a
dnešní společnost již má na výběr z nejrozmanitějších druhů svatováclavských
slavností. Proto jsme se pro vás připravili přehled bližších i vzdálenějších akcí,
které se ku příležitosti tohoto zářijového dne konají.
Z nejbližších akcí můžeme vyzdvihnout tu, která se koná hned u Štěpánovských
rybníků pod patronátem firmy Kraličák. Jedná se o Festival piva a hudby, během kterého se přímo ve středu 28. září můžete těšit na koncerty, soutěže a
samozřejmě něco dobrého k jídlu a pití.
V Jeseníku můžete již předcházející víkend, tj. v sobotu 24. září, navštívit Svatováclavský Minifest, který pořádá Minipivovar Jeseník. Na výčepech bude přes
dvacet druhů piv z různých minipivovarů. Čeká vás opět oslava piva, tradice a
pohody v doprovodu několika kapel v čele s JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL, DW8,
ZAKÁZANÉ SNY, dětského koutku, fotokoutku a mnoho dalšího.
Na další akce, zdá se, už budete muset zavítat do vzdálenějších koutů republiky.
Tradičně je spojeno se sv. Václavem vinobraní – pokud si chcete udělat výlet do
Prahy, určitě navštivte Svatováclavské vinobraní na Pražském hradě (10. – 11.
září), pokud byste raději zůstali na Moravě, jihomoravské sklepy nabízí mnoho
akcí: Velkopavlovické vinobraní, Bzenecké krojované vinobraní (16. – 17. září)
nebo například Burčákové slavnosti v Hustopečích u Brna (29. září – 1. října).
Svatý Václav je ovšem také patronem piva a sládků, a tak pokud máte raději pivo,
zavítejte na Svatováclavské slavnosti do Malešína či Přerova, kde ochutnáte většinou spoustu dobrých piv od lokálních i větších pivovarů a o hudbu a pohodu taky
nebude nouze. Na svatováclavské oslavy piva si můžete zajet i do Kroměříže (10.
září), která je pořádá opravdu ve velkém jako open-air festival. (red)
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ZÁŘÍ
PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI
Místo: Pivovar Holba Hanušovice
Datum: 3. září

Oslavy ryzího piva z hor se staly v Jeseníkách tradicí. Také letošní 19. ročník
promění 3. září nádvoří pivovaru Holba
ve společenskou arénu, prosycenou
výborným pivem, hudbou a skvělou
zábavou. Vystoupí zde např. No name
nebo Jelen. Vstupné 550,- Kč na místě.

HORKÝŽE SLÍŽE
Místo: KD Šumperk
Datum: 16. září od 19:30 hodin

Za svou 30letou kariéru si skupina
vybudovala na Slovensku i v České
republice velice solidní pozici, kdy na
svých samostatných štacích vyprodává
kluby i sportovní haly. Vstupné
v předprodeji 390,- Kč, v den akce 450,Kč.

DŘEVORUBECKÉ MISTROVSTVÍ
ČR 2022
Místo: Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně
Datum: 17. září

V sobotu 17. září 2022 proběhne v
Jeseníku Mistrovstí ČR a Mezinárodní
mistrovství ČR juniorů ve STIHL TIMBERSPORTS®. Kromě kompletní české
špičky Pro Series, se v dopoledních
hodinách představí nejlepší juniorští
reprezentanti nejen z České republiky,
ale také z Německa, Rakouska či Itálie.
Vstup zdarma.

ŠTĚPÁN RAK
Místo: Zábřeh, Kostel sv. Barbory
Datum: 18. září

Koncert světoznámého kytarového
virtuosa a skladatele, držitele mnoha
významných ocenění, jenž má za sebou
řadu jedinečných a veleúspěšných vystoupení po celém světě. Prof. Štěpán
Rak je osobností, která si své posluchače
podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním
splynutím interpreta a skladatele v
jedné osobě. Vstupné v předprodeji
120,- Kč, v den akce 150,- Kč.

KLUB GEMINI: PROF. ANNA HOGENOVÁ – DNEŠEK JAKO PROBLÉM
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 21. září od 17 hodin

Beseda filosofky a fenomenoložky prof.
Anny Hogenové. Součástí akce bude
prodej knih ve spolupráci se šumperským knihkupectvím KOSMAS. Vstupné
v předprodeji 120,- Kč, v den akce 150,Kč.
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ROZHOVOR

Rozhovor tentokrát s... Oldřichem Tanertem nejen o osmi letech na radnici, ale i dýmkách…

Letošní podzim je ve znamení voleb. Občané řeší, kdo bude vést radnici. Ta ale má kromě politicky volených funkcí především celý tým, který se stará o každodenní provoz obce. Jeho důležitou součástí je
tajemník. Oldřich Tanert zde na této pozici pracoval posledních osm let. Dnes odchází do zaslouženého
důchodu, a tak jsme si povídali o tom, jakých těch osm let v našem městě bylo, jak to tady vidí člověk,
který žije jinde, ale zároveň se stane neodmyslitelnou součástí života v naší obci, ale také třeba o tom,
jak probíhá taková mezinárodní soutěž v kouření dýmky…
Ve Starém Městě jste
strávil posledních osm
let. Proč vás tehdy oslovila možnost zajímat se o
post tajemníka městského úřadu ve Starém Městě?
Vzhledem k mé 16leté práci
ve vedení obce Ruda nad
Moravou to byla možnost
pokračovat v oboru a taky
trochu i výzva zkusit si práci
„úředníka“.
Co pro vás při příchodu
na tuto pozici bylo nejtěžší?
Práce tajemníka ve Starém
Městě zahrnuje mimo jiné i
agendu pozemků, silniční a
drážní správní úřad, životní
prostředí a to je především
vedení správních řízení, což
bylo pro mne v začátcích
dost náročné.
Jaká byla nevýhoda, popř.
výhoda „neznalosti“ místních vztahů, lidí atd.?
Počáteční nevýhodu jsem
vnímal v malé znalosti rozsáhlého území Starého Města a jeho místních částí, což
někdy
mohlo
vést
k prodloužení řízení ve věcech vyřizování žádostí,
vydávání rozhodnutí apod.
Nevím, zda bych neznalost
místních vztahů a obyvatel
města nazval výhodou či
nevýhodou. Pravdou je, že na
mou práci a rozhodování
toto nemělo žádný vliv.
Liší se něčím problematika v naší obci od té, co
jste předtím znal? Např.
prostředím,
vedením
obce,
problematickými
oblastmi atd.?
Porovnávat Rudu nad Moravou a Staré Město dost dobře
nejde. V době mého staros-

tování jsme se v Rudě hlavně
zabývali vyřešením základní
infrastruktury – kanalizace,
chodníky, příprava stavebních pozemků. Zatím co
Staré Město leží v turisticky
a rekreačně oblíbené a poslední dobou velmi vyhledávané lokalitě. Tato skutečnost se samozřejmě dotýká
všech obyvatel. Rozvoj území
ale zároveň přináší i negativní stránky. Zvýšená koncentrace osob znamená
nárust odpadů, problémy
v dopravě, parkování vozidel, narušení soukromí a
klidu stálých obyvatel.
Co vás na práci ve Starém
Městě bavilo? Co vám
naopak připadalo spíše
nepříjemné nebo složité?
Prakticky celý svůj život
„pracuji s lidmi“, což je sice
práce celkem náročná, ale
pro mě naplňující. Během
mé osmileté práce na radnici
ve Starém Městě jsem jednal
s mnoha lidmi, ať už stálými
občany nebo rekreanty a
můžu říci, že až na výjimky
vždy bez problémů. K těm
méně příjemným věcem bych
zařadil tzv. „sousedské spory“ a stížnosti, které jsem
nebyl oprávněn řešit, ač to
někteří stěžovatelé po mně
požadovali.
Získal jste si během těch
osmi let k něčemu ve
Starém Městě bližší vztah,
ať už lidem nebo městu
nebo okolní přírodě?
Staroměstsko je krásný kout
Moravy, který navštěvuji už
od mládí. Králický Sněžník a
okolí mám prochozen a
částečně i projet na kole,
takříkajíc skrz na skrz. Potkal jsem zde hodně zajíma-

vých lidí, měl jsem štěstí na
dobré spolupracovníky. Ne
vždy však vše bylo „zalito
sluncem“. Jsem rád, že jsem
dostal příležitost ve Starém
Městě osm roků pracovat.
Docela by mě zajímalo, jaký
dojem, jaké pocity z mého
působení na radnici mají
obyvatelé Starého Města. Do
kraje pod Králickým Sněžníkem se vždy budu rád vracet.
Co rád děláte ve volném
čase?
Zatím moc volného času
nemám, ale rád chodím a
přespávám v přírodě, v létě
na kole, v zimě na běžkách.
S přáteli jezdím na expedice,
hlavně do severských zemí,
příležitostně si zahraju
s kamarády u ohně nebo v
nějaké hospůdce country
muziku. No a samozřejmě si
rád vychutnávám dýmku.
Našel jste v okolí nová
zajímavá místa nebo jste
je znal už z dřívějška?
Jak už jsem říkal, na výšlapy
chodím a na Staroměstsko
obzvláště rád. Nejoblíbenější
moje túra je z Žibřidovic,
údolím Prudkého potoka na
Sušinu, dál na Králický
Sněžník a přes Stříbrnice do
Starého Města. Nově jsem
poznal místa s místními
názvy jako třeba U jezírka,
Na Ulrichu, U pevnůstek…
Řekl bych, že jsem si ještě
více prohloubil vztah k této
lokalitě, k nádherné přírodě,
kde se ještě pořád dají najít
klidná místa.
A teď zpátky k dýmce,
kterou jste zmínil. Jak
dlouho je toto vaším koníčkem a jak jste k němu
vlastně přišel?

Kouření dýmky, vlastně
fajfky, jsem už od dětství
obdivoval u svého dědy. Měl
několik kousků, které pravidelně střídal – jak říkal, aby
jim nebylo smutno. Moje
první dýmkařské zkušenosti,
pominu-li
popotahování
z dědovy fajfky, když se
nedíval, začaly při výkonu
základní vojenské služby.
Jako politicky nespolehlivému občanovi mi zbraň do
ruky nedali, ale poslali mě
pracovat na stavby. Bydlel
jsem sám v maringotce
přímo na staveništi. Po večerech jsem přečetl hodně knih
a při tom pokuřoval dýmku
a tento zvyk jsem si sebou
vzal i do civilu.
Kolik máte dýmek?
Dýmky spočítané nemám,
určitě jich je kolem sto padesáti. Mám je rozdělené na
dýmky soutěžní – to jsou ty,
ze kterých kouřím při soutěžích v pomalém kouření
dýmky, trofejní – dýmky,
které jsem na různých soutěžích vyhrál a sbírkové –
dovezené
z navštívených
zemí. No a potom jsou to
dýmky, které jsem si koupil,
nebo dostal. Ke každé své
dýmce mám nějaký vztah,
vzpomínku, příběh, který se
mi při kouření té které dýmky vybaví
Jak často se účastníte
různých
společenských
aktivit spojených s tímto
koníčkem?
V roce 1995, pět zakládajících členů, mezi nimiž jsem
byl i já, založilo spolek PC 5
Ruda nad Moravou a od té
doby se pravidelně scházíme
každého pátého dne měsíce
v pět hodin odpoledne ke
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společnému kouření dýmky.
Náš klub je registrován v
Asociaci dýmkařských klubů
České republiky a tím i začleněn do světové dýmkařské
společnosti CIPC. Mimo toto
pravidelné kouření pořádáme každý rok soutěž
v pomalém kouření dýmky,
kterého se pravidelně účastní naši přátelé z celé republiky. V rámci klubu pořádáme společné výlety, dýmkařskou zabíjačku, pravidelné
soustředění na chalupě.
Účastníme se dýmkařských
soutěží u nás i v zahraničí.
Jak probíhají takové soutěže?
U nás každoročně probíhají
dvě velké soutěže v pomalém
kouření dýmky – Mistrovství
České republiky a Klání zemí
Koruny české. I náš klub měl
tu čest uspořádat spolu se
šumperským Dýmal klubem
jeden ročník Klání zemí
Koruny české. Pravidelně se
též pořádají Mistrovství
světa, Mistrovství Evropy a
Světový pohár družstev. I
v účasti na těchto podnicích
je náš klub aktivní, zúčastnili
jsme se soutěží v Poznani,
Mariánských
lázních,
Cáchách, Tokaji, Nitře, Lvově
a letos už jsme zaregistro-

váni a chystáme se na Světový pohár do Istanbulu. Na
těchto soutěžích bývá 350 až
400 účastníků z celého světa.
Soutěží se podle mezinárodně schválených pravidel –
kouří se z nové nezakouřené
dýmky, 3 gramy tabáku,
dřevěné dusátko na úpravu
tabáku během kouření a 2
zápalky. Po zahájení soutěže
má každý kuřák 5 minut na
to, aby si upravil tabák a
nacpal jej do dýmky. Následuje start a 1 minuta na
zapálení dýmky, k dispozici
jsou jen ty 2 zápalky. Pokud
se někomu nepodaří zapálit
dýmku, soutěž pro něho
končí. Ostatní pokračují a
snaží se kouřit co nejdéle.
Vítězné časy na těchto soutěžích mívají nejvíce Italové
a Maďaři, kteří kouří víc jak
3 hodiny. Moje největší úspěchy - asi pět vítězství
v tuzemských soutěžích a 78.
místo na Mistrovství světa
v Cáchách.
Co na těchto akcích i na
samotném kouření dýmek máte rád?
Já nejsem vyloženě soutěžní
typ, protože pokud chcete
dosahovat dobrých časů,
musíte se tomu věnovat
stejně jako třeba sportu,

pravidelně trénovat a vylepšovat techniku. Na to nemám trpělivost a ani mě to
nebaví. Na soutěže jezdím
hlavně proto, že se na nich
potkávám
s přáteli
z ostatních
dýmkařských
klubů.
Dýmku nekouřím při práci
nebo nějaké zvýšené aktivitě,
pro mě dýmka znamená klid
a pohodu. Nejvíc si ji vychutnávám venku u ohně, doma
při skleničce nějakého dobrého nápoje. Dýmku po
dokouření nevyhodíte, jako
třeba nedopalek cigarety,
ale vyčistíte ji a dáte odpočívat do stojánku, kde bude
čekat, až si ji zase vyberete.
Na co se těšíte po odchodu do důchodu?
I když většinou důchodci
říkají, že mají míň času, než
když chodili do zaměstnání,
věřím, že budu ta šťastná
výjimka a budu se moci více
věnovat včelaření, skautování, cestování a svým třem
vnoučatům
Jaké byste dal doporučení
svému nástupci?
Nevím, zda bych chtěl, nebo
snad měl dávat nějaká doporučení. Spíše bych mu
popřál bezproblémový nástup na radnici, dobrou a
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úspěšnou spolupráci se zaměstnanci i zastupiteli.
Budete na něco ve Starém
Městě vzpomínat? Ať už
pozitivně či negativně?
Považuji se za člověka pozitivního, který se snaží ve
všem hledat dobré stránky.
Nevzpomínám si, že bych
něco ryze negativního zde
zažil. Za osm roků ve Starém
Městě jsem se setkal se
spoustou milých, upřímných
a čestných lidí. Jsem vděčný
za příležitost pracovat ve
Starém Městě, kterou jsem
snad nepromarnil a byl
platným spolupracovníkem.
To ale nechť hodnotí občané
Starého Města.
Co byste svým známým
doporučil na Staroměstsku, popř. co byste jim
řekl o Starém Městě?
Přijeďte do Starého Města i
jeho okolí, je toho zde mnoho k vidění, navštivte zdejší
kostel, radniční věž, muzeum, rozhledny, projeďte se
na kole, lyžujte, vychutnávejte krásu zdejší přírody a
nebojte se zastavit ve zdejších restauracích, vaří skvěle, točí dobré pivo. (Janoušková)

INZERCE

Nově otevřená prodejna
Barvy – Laky -Drogerie
Výroba klíčů
Hlavní 143, 788 33 Hanušovice (naproti poště)

- barvy na dřevo a kov
- barvy na stěnu
- penetrace
- malířské válečky, štětce
- lepicí pásky

- ředidla
- silikony, lepidla, PU pěny
- tmely
- čistič brzd, odrezovač
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Střípky z dějin Staroměstska VIII
V zářijovém
vyprávění
bychom rádi připomněli
jednu učitelskou osobnost,
která prožila část svého
života na Staroměstsku.
Jistě se najde nejeden pamětník, který si na paní
učitelku Omelkovou vzpomene.
Zdeňka Omelková (22. 1.
1925 – 13. 12. 2020) napsala na sklonku svého
života paměti, které pak její
bývalí
studenti
z uherskohradišťského
gymnázia vydali pod názvem Zázvorek – vzpomínání z učitelského života
(2014, Ottobre 12). Dozvíme se z ní nejen podrobnosti o jejím životě, ale i o
pedagogickém působení na
Staroměstsku. Pocházela
z Uherského Hradiště, kde
vystudovala
obchodní
akademii. Po ní nastoupila
jako účetní ve firmě Auto
Praga. Již před válkou byla
činná ve skautském oddíle
– a tomu zůstala i přes
nucené přestávky věrná po
celý život. V říjnu 1946
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složila dodatečnou maturitní zkoušku na učitelském
ústavu v Brně a hned nastoupila do vysídleného
pohraničí. O svém prvním
působišti psala:
„Začínala jsem na Malé
Moravě a pozdržela jsem se
zde jen přes listopad. […]
Ředitelkou školy zde byla
Blažena, jen o něco málo
starší než já. Zatím to táhla
sama, asi 40 dětí. Byly to
děti přistěhovalců ze Slovenska, žáci romské národnosti a tři Češi. […] Děti
byly živé, veselé, velmi
těžko jsem je ukázňovala.
[…] Na Malé Moravě jsem
byla jen měsíc. Přišla sem
manželská dvojice. To bylo
pro obec dobré. Já jsem
vzala svých pár švestek a
stěhovala se do Starého
Města pod Sněžníkem.“
Staré Město se jí zamlouvalo víc, našla zde totiž partu
přátel, se kterou podnikala
výlety na lyžích. K lyžování
vedla i své žáky a o pořádaných lyžařských závodech napsala i reportáž do

novin. Po krátkém působení v Rudě nad Moravou
(duben–září 1947) se vrátila na Staroměstsko – tentokrát do Chrastic – v říjnu
1947. Učila rumunské
reemigranty, žáky různého
věku, kteří často neuměli
číst ani psát a do školy
chodily bosky. Jako vzpomínka na toto období
vznikla povídka, která
uspěla v televizních Bakalářích.
V roce 1951 nastoupila do
Vysokých
Žibřidovic:
„…byla tady rodina, která
mě vzala na stravu. Paní
Pavelková bývala kuchařkou u nějaké hraběcí rodiny na Horácku. Uměla
chutně vařit. A zdálo se, že
bych se měla zakulatit,
kdyby ale rodina nebydlela
přes kilometr daleko – a do
kopečka.“
Další
roky
učila
v Hanušovicích, Branné a
Janoušově a ve školním
roce 1957–1958 se vrací
zpátky do Starého Města –
to už jezdila na motorce

Jawa 250, která ji po dlouhá léta provázela na všech
cestách. Začátkem šedesátých let se vrátila na rodné
Slovácko, kterému zůstala
už věrná. Zároveň se přihlásila ke studiu na Filozofické fakultě, kde vystudovala češtinu a němčinu a
mohla tak učit i na gymnáziu.

Vzpomínáte na paní učitelku Omelkovou? Chtěli
bychom tento článek rozšířit o případné vzpomínky
tehdejších staroměstských
školáků, a proto si rádi
přečteme nebo poslechneme, jaká paní učitelka byla
a co zajímavého jste s ní
prožili. Napište nám na
níže uvedenou e-mailovou
adresu nebo zanechte
vzkaz v Informačním centru.
(Za tým edice Urle Lenka
Schindlerová, www.urle.cz,
info@urle.cz)

ZÁŘIJOVÉ VAŘENÍ

V září máme ještě na zahrádkách co ke sklízení. Potřebujeme sklidit a zpracovat švestky, případně jablka, arónii a
další zdroje vitamínů a chutí. My vám v tomto čísle přinášíme hned dva recepty, co udělat s množstvím sezónního
ovoce. Máte hotovy rodinné recepty na zavařeniny a hledáte ještě nějakou obměnu? Máme pro vás švestková povidla s čokoládou. Jednoduchá, téměř bez práce, nemusíte míchat a za chvíli máte hotovo. A k tomu si můžete udělat třeba neobvyklou kombinaci – karbanátky z mletého masa a jablek.

Švestková povidla s čokoládou

Ingredience: 2kg švestek, 2 polévkové lžíce octa, 50dkg cukru krystal, 1/2 čajové lžičky mleté skořice, 4 polévkové lžíce
rumu, 100 g kvalitní čokolády
Postup: Z této dávky jsou asi dvě velké sklenice o objemu 720ml. Švestky umyjeme a vypeckujeme, dáme je na plech (ten
klasický s vyšším okrajem, jak je u každé trouby) a pokapeme je octem. Takto dáme péct do předehřáté trouby na 250°C na
25 minut. - BĚHEM PEČENÍ ŠVESTKY ANI JEDNOU NEMÍCHÁME!!! Po 25 minutách švestky posypeme 25dkg krystalového
cukru a dáme péct na 15 minut. Po 15 minutách švestky opět posypeme cukrem a dáme ještě na dalších 15 minut péct do
trouby. Po 15 minutách švestky vytáhneme - švestky by měly mít kolem sebe trochu šťávy, za chvíli ze šťávy hustý sirup.
Povidla přelijeme do vyšší nádoby, přidáme skořici, rum a necháme v horkých povidlech rozpustit na kostičky nalámanou
čokoládu a vše důkladně ponorným mixérem rozmixujeme. Už během mixování povidla krásně zhoustnou a poté je hned
přendáme do sklenic, zavíčkujeme a do druhého dne otočíme dnem vzhůru. Nesterilujeme. Povidla ztuhnou!

Netradiční karbanátky s jablky

Ingredience: 200 g mletého hovězího masa, 300 g mletého vepřového masa, 2 vejce, 2 jablka, 4 lžíce hladké mouky, sůl,
mletý černý pepř, čerstvá zelená petrželka, rostlinný olej
Postup: Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Jablka oloupeme a nastrouháme na středně hrubém struhadle. Smícháme
je v míse s oběma druhy mletého masa, vejcem a nadrobno nasekanou petrželkou. Masovou směs osolíme a okořeníme
pepřem. Mokrýma rukama z ní pak tvoříme karbanátky, které obalíme z obou stran v hladké mouce. Na olejem vymazaný
plech pak karbanátky naskládáme a v předehřáté troubě je upečeme dozlatova. (red, jidlo.cz) Dobrou chuť!
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S pranostikou bez radaru – v září nezáří
Všechno jednou musí skončit a to včetně léta, které
končí právě v měsíci září.
Název tohoto měsíce vybízí
k myšlence, že souvisí se
slovem zářit, avšak není
tomu tak. Pravdou je, a
mnoho lidí by to ani nenapadlo, že název září je spojen, stejně jako říjen, s říjí
zvěře. Vzniklo ze slovního
spojení za říje, staročeský
tvar za řuje, které bylo
odvozeno od slova řúti,
dnes řváti, což je typický
zvuk, který vydává zvěř při
páření. Je to tedy období,
kdy začíná říje zvěře, stále
se sklízí ovoce, dozrává
víno, brambory a chmel.
Také se v tomto období
hojně užívá slovní spojení
„babí léto“, což znamená, že
léto končí, jinak řečeno –
léto zestárlo a odchází,
avšak ještě nás stihne potěšit hezkým počasím. Toto
slovní spojení se vyskytuje i
v lidových
pranostikách:
Divoké husy na odletu konec i babímu létu. Září, na
léto jde stáří.
A tak hned ze začátku září
si v pranostikách najde
každý to své – říji, teplo,
zimu. 1.9. Svatý Jiljí děvčata
bílí. Svatý Jiljí jasný, bude
podzim krásný. Jaké počasí o
Jiljím panuje, takové celý
měsíc se ukazuje. O svatém
Jiljí jdou jeleni k říji. V jakém
povětří jelen na den Jiljího
říje neb mezi laně jde,
v takovém se zase po čtyřech
týdnech navrací, jestli jde
jelen něco později do říje,
tedy jest znamení, že pozdě
zima nastane. 2. 9. Na Štěpána krále je léta namále.
Milovníci deště či odpůrci
horkého léta si taky přijdou

na své. Ostatně pro zemědělce se zdá být zářijový
déšť povětšinou více než
žádoucí: Po hojných deštích
v září osení zimní se podaří.
Na dešti v září rolníků moc
záleží. Zářijový déšť polím
potrava, zářijové spršky pro
víno otrava. 8. 9. Neprší-li o
Marie narození, bude suchý
podzim. Prší-li na Panny
Marie narození má déšť osm
neděl trvání. Panny Marie
narození, vlaštoviček rozloučení. A těm, co déšť úplně příjemný není, ocení
alespoň houbaření: Když je
vlhko i v září, v lesích se
houbám daří.
A tak i přesto, že babí léto
nám dává ještě naději na
notnou dávku slunce (byť
zemědělcům i naději na
déšť), začíná jít do tuhého:
Září, kamna zazáří. 14. 9.
Po svatém Kříži, podzim se
blíží. Na povýšení svatého
Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota. 15. 9. Od
Marie Sedmibolestné teplota
rychle poklesne. 16. 9. Svatá
Ludmila deštěm obmyla. Na
Ludmily světice obouvej
střevíce. Ludmila, patronka
česká – po létu se stýská. 26.
9. Na svatého Cypriána je už
chladno často z rána.
S pozvolným
příchodem
podzimu a zimy se také, ať
chceme nebo ne, krátí den.
Už v březnu pravila pranostika - na svatého Řehoře,
svačina se vyoře -, jelikož
den se prodloužil natolik, že
bylo potřeba do jídelníčku
zařadit i svačinu a není
tomu jinak ani u zářijových
pranostik, kdy se den naopak krátí: 21. 9. Svatý Matouš svačinu zakous. Svatý
Matouš den krátí a svačinu

hatí. Po svatým Matouši
(Matúši) čepici na uši.
V září nás čeká jeden státní
svátek a to 28. 9., kdy slaví
svátek Václav. Pro většinu
z nás je to už jen den volna
a připomínka historické
osobnosti a události. Avšak
dříve se tento den těšil
velké oblibě, konaly se
slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a
lidové veselice. Avšak tento
den byl významný i pro
hospodáře. Tento den se
vraceli pasáci ze salaší zpět
do nížin k přezimování,
v některých oblastech také
končila služba čeledi. A tak
se samozřejmě kolem něj
soustředilo mnoho pozornosti a ani o pranostiky
nebyla nouze. A jak se na
tak důležitý den sluší a
patří, uplatnili se při něm
všichni. Až by se chtělo říci,
že v tomto případě se fantazii meze nekladly: 28. 9.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí. Na svatého Václava pěkný den, přijde
pohodlný podzimek. Je-li
bouřka na Václava dlouho
teplo zvěstovává. Na svatého
Václava bývá bláta záplava.
Svatý Václav Čechům přeje,
neprší-li na něj, dobře se za
rok seje a ještě více ve stodole děje. Svatý Václav hady
sklízí. Svatý Václav praví:
Pusťte krávy do otavy! Svatý
Václav v slunci září, sklizeň
řípy se vydaří. Svatý Václav
víno chrání, po něm bude
vinobraní. Na svatého Václava českého bývá vína nového. Svatý Václav zavírá
zem. Přijde Václav - kamna
připrav. Po svatým Václavu
beranici na hlavu. Na svatého Václava mráz nastává.

INZERCE

Jaké mrazy před svatým
Václavem, takové před svatodušními svátky.
Ke každému měsíci v roce,
snad jen kromě těch zimních, se pojí hned několik
pranostik, které předpovídají následující zimu. Avšak
čím je zima blíže, tím je
pestřejší množství pranostik o tom, co nás v zimě
čeká. A na podzim se zdají
být spolehlivým ukazatelem
bouřky: Bouřka v září - sníh
v prosinci. Bouřky v září - na
jaře mnoho sněhu. Ozve-li se
v září hrom, bude v zimě
zavát každý strom. Ale i jiné
pranostiky mluví o zimě:
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. Podzim
bohatý na mlhu věští v zimě
mnoho sněhu. 29. 9. Na
svatého Michala když severní a západní vítr věje, tuhá
zima k nám pak spěje. Noc-li
chladná před Michalem,
tuhá zima přijde cvalem.
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá
zima neburácí. Padají-li
před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima. Fučí-li
na svatého Michala od severu nebo od východu, bude
tuhá zima. Mokro o Michalu,
studeno o Štědrém dnu.
Svatý Michal z pole spíchal.
(spěchal). 30. 9. Na svatého
Jeronýma stěhuje se k nám
už zima.
Zdá se, že máme posledních
pár dnů na čerpání přírodního vitamínu D. Při zdražování energií by člověk
lehce doufal, že vydrží déle
a topná sezóna začne co
nejpozději. No, třeba nám
globální oteplení letos bude
hrát tak trochu do noty.
(Šimková, red)

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků, bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Česko-polský mikroprojekt Chytře, zdravě a s nápadem pokračuje
Druhý ze tří turistických
výletů v rámci přeshraniční
spolupráce nás zavedl do
unikátní technické památky "Wapiennik Laskawy
kamien", která se nachází
nedaleko hraničního přechodu Kladské sedlo v
místní části Stara Morawa. Tato historická vápenka, zrekonstruovaná a
obývaná rodinou prof.
Rybczynského, obklopená
zahradou v japonském
stylu, ve které sídlí grafické
studio, stojí určitě za návštěvu. Druhou naší zastávkou byl městský park
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ve Stronie Slaskie, kde jsme
se zastavili u "Solanky", což
je voda obohacená zejména
jódem a sodíkem a některými dalšími prvky. Speciální technologie rozstřikuje
obohacenou vodu přes
březové větvičky a vytváří
přímořské mikroklima a
pobyt zde už jedenkrát za
týden má příznivý vliv na
všechny druhy dýchacích
obtíží, stres, alergie apod.
Poté jsme se zastavili v
nedalekém
turistickém
středisku Siena a doputovali jsme na společné setkání s našimi partnery na

Kladském
sedle.
Nezůstalo jen u občerstvení,
opékání
špekáčků, přátelského setkání těch, kteří
se poznali již při
první vycházce v
Kamenici, ale společně jsme si zazpívali i národní písně.
Už se těšíme na třetí
společný turistický
výlet 15. září, který
nás zavede na Dalimilovu
rozhlednu.
(Windová)

Dny armády 2022
V letošním roce jsme opět
uspořádali
pro
veřejnost vojensko-historickou
akci. Tato akce nikdy neměla propagovat militarizmus, ale naopak to, jakou
cestou lidstvo nemá jít.

Více či méně je sondou do
historie naší armády a
našeho státu. Dnes vidíme
jako nikdy před tím, že svět
se stal opravdu nestabilním
a armády budou ještě asi
dlouho bohužel potřeba.

Také bychom neměli zapomínat na ty, kteří za nás i
za náš stát v minulosti
obětovali cenu nejvyšší,
svůj život.
Tuto akci bychom nikdy
nemohli uspořádat bez
sponzorů, tímto bychom
jim chtěli poděkovat a
vážíme si jejich podpory:

INZERCE

Město Staré Město, Kraličák, s.r.o., Pivovar Holba,
a.s, Penzion Národní Dům,
Kremo, Střechy Listr, Net Kovo, Penzion Štvanice,
Farma Pohoda, Oriňák
Steel, s.r.o. Autodoprava
Roman Andrešic (za Staroměstské patrioty Pavel
Biro)

JANOVY ROUBENKY
Vyrábíme a prodáváme stavební řezivo, prkna, fošny, střešní latě a hranoly.
Nabízíme odkory a palivové dříví štípané – buk, smrk, mix (smrk + listnaté tvrdé).
Délky polínek standard 33 cm, na přání zákazníka 25 – 100 cm.
Kontakt: Pila-janovyroubenky@seznam.cz, tel. 605 018 108
Kosmonautů 161, Staré Město pod Sněžníkem, 788 32 (areál Ligra)

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2022
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 96. Rady města Staré Město ze dne 18. 7. 2022
935. Rada města schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 mezi městem Staré
Město a AUDIT TEAM, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.
936. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
937. Rada města schvaluje cenovou nabídku ASA EXPERT,
a.s. na výkon činnosti autorského dozoru na akci Energetické úspory bytového domu č.p. 400, Staré Město (1
kontrolní den 6 800 Kč, mimo kontrolní den 600
Kč/hod.).
938. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí software čísla – poskytování Služeb Starlit pro administrativní
správu bytových domů mezi městem Staré Město a STARLIT s.r.o. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
939. Rada města schvaluje Návštěvní řád Lesoparku ve
Starém Městě.
940. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1008/1, TTP o výměře 180 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem.
941. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č.p.
359 ve Starém Městě I. K., Chrastice 92, Staré Město.
942. Rada města schvaluje zařazení žádosti A. C. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
943. Rada města schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení uzavřené výzvy k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na „Oprava budovy ZŠ Staré Město“ a pověřuje
starostu vyhlášením této výzvy.

Výpis z Usnesení z 97. Rady města Staré Město ze dne 8. 8. 2022

944. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu o nájmu
nebytových prostor v budově stojící na pozemku p.č.st.
531 o výměře 12 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem pro M. R., Polní 268, 788 32 Staré Město a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
945. Rada města na doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava budovy
ZŠ Staré Město“ (544 995,92 Kč - 1. část, 2 298 195,55 – 2.
část ceny bez DPH) s Prumhor spol. s r. o a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
946. Rada města na doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Obnova míst-

ních komunikací Staré Město“ (7 248 000 Kč bez DPH)
s Kareta s. r.o. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
947. Rada města schvaluje bezplatný převod 2 kusů dýchacích přístrojů Saturn S7 a 4 kusy vzduchových lahví
z JSDH Staré Město pro JSDH Lesnice.
948. Rada města schvaluje nabídku Alerion s.r.o. na zhotovení vlajky a znaku (provedení kombinovaná výšivka)
města Staré Město (57 600 Kč, 38 900 Kč).
949. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
950. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 14 v domě č.p.
400 ve Starém Městě O. Ch., Budovatelů 50, Staré Město.
951.Rada města neschvaluje zařazení žádosti M. M. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
952. Rada města neschvaluje zařazení žádosti V. Z. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
953. Rada města neschvaluje zařazení žádosti J. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
954. Rada města schvaluje zařazení žádosti M. K. a K. K. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
955. Rada města schvaluje zařazení žádosti R. Z. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
956. Rada města schvaluje zařazení žádosti D. G. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
957. Rada města souhlasí s úředním přihlášením osoby
blízké do pronajatého městského bytu Ing. H. Š.
958. Rada města schvaluje nepeněžní dar ze Sociálního
fondu města Staré Město ve výši 3 000 Kč pro Mgr. J. U. P.
při dosažení pracovního výročí.
Rada města bere na vědomí:

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Staré Město
k 06/2022
- akceptaci žádosti SFŽP o poskytnutí podpory
z programu Nová zelená úsporám Energetické úspory
bytového domu č.p. 400, Staré Město (4 375 086,50 Kč)
- Informace k průběhu projektu „Vodovod v místních
částech Starého Města“
- děkovný dopis V. Č. k udělení Ceny města, dopis bude
předán zastupitelům města
- informace k připravovanému Výběrovému řízení na
svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného
komunálního odpadu, jejichž původcem je město Staré
Město

Poplatek za odpady je splatný do 30. září
Upozorňujeme občany, že
do 30. září je splatný místní
poplatek za odpady na
letošní rok dle obecně
závazné
vyhlášky
č.
2/2021. Sazba poplatku

činí 650,- Kč za poplatníka.
Zaplatit je možno buď
hotově v kanceláři pokladna – místní poplatky v
přízemí radnice, nebo převodem na účet města č.

154232461, kód banky:
0300. Variabilní symbol
platby má každý poplatník
stejný jako v předchozích
letech. Pokud var. symbol
nevíte, informujte se pro-

sím na tel.: 583 285 996
nebo
na
emailu: poplatky@mustaremest
o.cz.
Děkujeme vám za spolupráci. (Urbanová Pešková).

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2022
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Společenská kronika
V září oslaví svá významná životní
jubilea:
Anna Bednářová

Tvých vysokých narozenin

Jiří Halenka

dočkal ses bez popálenin,

Kateřina Chovancová

se životem už si tykáš,

Ludmila Krobotová

na roli osmdesátníka si zvykáš.

Karel Krobot

Do další životní etapy,

Filoména Pešková

přejeme Ti, ať tě nic netrápí.

Filoména Pospíšilová

Ať máš spoustu síly,

Jan Troják

ať udržíš svou píli,

Marie Urbášková

hlavně to zdravíčko, silné srdíčko, nějaké to
štěstíčko!

Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Narození

Dne 11. září 2022 oslaví sve 80. narozeniny
pan Karel KROBOT.

Věra Čuláková

Marie Vyležíková

BLAHOPŘÁNÍ

Prejí synove Jurgen a Karlheinz s rodinami.
„Ty dlouhoprsté ruce podzimu

Ondřej Babiš

vplétají babí léto do účesů

Úmrtí

Anna Belicová

Marie Kristková

podle Tiziana barví krajinu“
—
Svatava Mášová 1942

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE V RÁMCI MBH
Město Staré Město, organizační složka Místní a bytové hospodářství přijme do pracovního poměru
všestrannou pracovnici-pracovníka dělnické profese.

Pracovní náplň spočívá převážně, z 90%, v úklidu budovy MÚ, společných prostor domu čp. 159, péče
o zeleň a kašny na náměstí, z 10 % se bude jednat o jednoduché administrativní práce, jako je psaní
obálek, zařazování a archivace dokumentů, doručování listovních zásilek v katastru Starého Města.
Požadavky: minimálně výuční list, čistý trestní rejstřík, zachování mlčenlivosti – práce s osobními
údaji, příjemné vystupování, výhodou je řidičský průkaz skupiny „B“ a místní a osobní znalost.
Předpokládaný nástup dne 1.12.2022, zkušební doba 3 měsíce.

Případní zájemci hlaste se v kanceláři OS MBH u p. Petreně do 15.9.2022.
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Na Anenské pouti obdrželi cenu města první
staroměstští občané

Zastupitelstvo města na
svém zasedání 7. února
letošního roku schválilo
Cenu Města Staré Město,
která bude udělována za
účelem ocenění mimořádných počinů v oblastech
společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji, reprezentaci a propagaci, jakož i
k ocenění
mimořádných
projevů odvahy při záchraně lidských životů. Nominovat naše občany na ocenění může každý občan
Starého Města příslušným
způsobem na městském
úřadě. Samotné udělení
ceny musí schválit zastupitelstvo města. Cena města
má tvar závěsné medaile se
znakem města medvědem
a horníkem a bude se udělovat každoročně při slavnostním zahájení Anenské
pouti. Tento rok schválilo
zastupitelstvo města ocenění pro tři občany.
První medaile byla udělena
panu Václavu Černému za
mimořádné počiny v oblasti kultury a vzdělávání.
Václav Černý nastoupil
v roce 1950 jako první
učitel české jednotřídní
národní školy v Hynčicích
pod Sušinou, v období
1954
–
1962
učil
v Chrasticích. V září 1962
nastoupil na Základní devítiletou školu ve Starém
Městě do funkce zástupce
ředitele, od roku 1971 až
do odchodu do důchodu
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v roce 1991 působil ve
funkci ředitele školy. Od
svého příchodu na Staroměstsko se výrazně angažoval v oblasti školství,
kultury a popularizace
historie Staroměstska mezi
novými osídlenci našeho
pohraničí po odsunu Němců, i mezi jejich dětmi, jež
zde našly nový domov.
Založil české obecní kroniky v Hynčicích pod Sušinou
a Chrasticích, ve Starém
Městě vedl kroniku od roku
1991 až do roku 2005. I
další jeho činnost úzce
souvisí s popularizací historie Staroměstska. Byl u
zrodu zpravodaje Zlatý roh
v roce 1995 a autorem
Pohledů do minulosti, které
se
staly
jednou
z nejoblíbenějších rubrik
zpravodaje. Napsal více než
100 článků, které přispěly
k poznávání dávné i novodobé místní historie. V roce
2011 vyšly knižně pod
názvem Pohledy do dějin
Staroměstska. Cenu za něj
převzal jeho syn. Pan Černý
za ocenění písemně poděkoval a s jeho svolením
tento dopis přikládáme.
Druhá medaile byla určena
pro pana Pavla Russnáka
za
mimořádné
počiny
v oblastech kultury, tělovýchovy a Horské služby.
Pavel Russnák přišel do
Starého Města po skočení
základní vojenské služby
v roce 1956. Téměř okamžitě se stal adeptem na

člena Horské služby okrsek
Staré Město a řádným
členem se stal v roce 1958.
Členem horské služby byl
až do svých 60 let. Působil
také ve funkci vedoucího
okrsku HS. V rámci působení u Horské služby přednášel lyžařským kurzům o
chování na horách, bezpečnosti a měl také spoustu
historických
fotografií,

Vážené městské zastupitelstvo!
Přijměte prosím upřímné a vřelé poděkování za veřejné uznání mé
práce v době učitelského působení na Staroměstsku a v následném
důchodovém věku ve Starém Městě. Udělení ceny města si velice
vážím a jsem vaším rozhodnutím velmi potěšen a poctěn. I po stářím
vynuceném odstěhování sleduji ze Šumperka stále vše, co se ve
Starém Městě děje a těším se ze všeho, co se vám podaří. A není toho
málo! Přeji všem Staroměšťákům, aby si v následujících komunálních
volbách zvolili stejně dobré zastupitele a nadále bylo naplňováno to,
co si tento horský kraj pod Sněžníkem vždy přál: být ekonomicky
zajištěným a známým letoviskem a střediskem zimních sportů.
Upřímné pozdravy všem posílá Václav Černý

kterými své přednášky rád
doplňoval. Přednášky pro
občany Starého Města
organizoval až do vysokého
věku 80 let. Pan Russnák
byl také aktivním členem
TJ Baník Staré Město, vedl
žákovské fotbalové družstvo, zastával funkci předsedy Baníku a také pod
touto TJ vybudoval se svými kamarády 1. lyžařský
kotvičkový vlek s večerním
osvětlením u bývalého
koupaliště. Byl jedním ze
zakládajících členů Tenisového klubu a jeho zásluhou
byly vybudovány ve Starém
Městě tenisové kurty.
Třetí cenu města převzal
z rukou starosty pan Roman Kotrle, který pohotovým zásahem zabránil
rozšíření
požáru
v panelovém domě letos na
jaře. Roman Kotrle byl
členem
staroměstského
Sboru dobrovolných hasičů
už od svých 15 let a dle
slov svých kolegů byl vždy
aktivním a platným členem
sboru. Svým zásahem dal
ale především příklad všem
občanům, protože právě na
nich mnohdy záleží, neboť
jsou u události často první,
a když jednají, mohou zabránit dalšímu neštěstí.
Věříme, že tyto tři osobnosti i jejich příběhy mohou
být inspirací. (red)
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Skautský tábor v novém hávu

Skautský tábor letos proběhl v neobvyklém termínu
mezi 23. červencem a 6.
srpnem. Tato změna souvisela s další, ještě významnější novinkou, kterou byla
změna tábořiště; tento rok
jsme totiž tábor poprvé
trávili v oblasti již zaniklé
osady Hraničky nedaleko
Javorníka.
Vlhké, stinné Adamovské
údolí vystřídaly prosluněné
louky a děti se s chutí mohly ponořit do tématu letošní
celotáborové hry,
jímž
byl
svět
Harryho
Pottera.
Při hrách
děti spolupracovaly
ve 4 kolejích – Zmijozelu,
Nebelvíru,
Havraspáru a Mrzimoru.
Během 14 dní si osvojily
základní znalosti a dovednosti kouzelnického světa,
připravovaly
čarodějné

lektvary, učily se bylinkářství, obraně proti černé
magii i rozpoznávání kouzelných tvorů. Při četných
výpravách nalezly kámen
mudrců, Dobbyho ponožku
a také viteály Pána zla.
V závěrečné bitvě jej nakonec svrhly, ukončily tak
jeho vládu a za odměnu
mohly utratit své těžce
vydělané zlaté galeony při
dražbě.
V programu nechyběl ani
téměř opravdový famfrpá-

Jako
každý
rok,
ani
v letošním zářijovém vydání nesmí chybět přehled
nového školního roku, proto vám přinášíme krátký
přehled prázdnin a volna,
které na vaše děti i vás ve
školním
roce 2022/2023
čekají. Podzimní prázdniny stanovuje
MŠMT na
středu 26. října a čtvrtek
27. října 2022. Vánoční
prázdniny začínají v pátek
23. prosince 2022 a končí
v pondělí 2. ledna 2023.
Jednodenní
pololetní
prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2023. Jarní
prázdniny pro okres Šum-

perk jsou stanoveny na
týden od 27. února do 5.
března. A nakonec velikonoční prázdniny začnou ve
čtvrtek 6. dubna. A tak se
začátkem roku rozbíhá
nový koloběh školního
života. Do světa odešli žáci
9. třídy a do první třídy
letos nastoupí noví prvňáčci. Ti se s MŠ rozloučili
v červnu na zahradní slavnosti v areálu školy, kde si
připravili taneční vystoupení s hudbou J. Strausse,
do kterého byli zapojeni
také rodiče a zatančili si
společně s dětmi. Symbolem letošní slavnosti byly

lový turnaj, stezka odvahy
či výlet na zříceninu Rychleby a do blízkého Račího
údolí.

Změna tábořiště s sebou
samozřejmě nesla řadu
těžkostí, ať už šlo o dopravu
dětí a veškerého materiálu,
či každodenní dovoz potravin a pitné vody. Nic z toho
nás však nezastavilo, problémy jsme zdolali a tábor
si náležitě užili!
Tímto bych chtěl poděkovat
bratrům Otazníčkovi, Pešourovi a Koriskovi a sestře
Hance za veškerý čas a úsilí,
které do tábora a jeho plánování vložili. Velké dík
také patří bratrům Bóžovi a
Pařezovi za výrobu nových
stanů, které tenhle rok
zažily svou premiéru a jsem

si jistý, že budou poctivě
sloužit
dlouhá
léta.
A nakonec
samozřejmě
děkuji všem, kteří se tím či
oním způsobem podíleli na
bezproblémovém
chodu
tábora, speciálně pak kuchyni, jež si za tenhle rok
zaslouží
přinejmenším
Michelinskou hvězdu! Myslím si, že budu hovořit za
mnoho z nás, když doufám,
že se příští rok sejdeme na
Hraničkách znovu. (Za středisko Sněžník Staré Město
Adam „Geba“ Neuman)

Nový školní rok a noví školáci

klobouky a různé
pokrývky
hlavy.
Fantazie rodičů při
výrobě kloboučků
byla kreativní stejně jako příprava
občerstvení
pro
děti.
Atmosféra
byla příjemná a
uvolněná a všichni
přítomní si akci
moc užili. Nyní už
lze popřát nejen
prvňáčkům,
ale
všem, které čekají
nové věci a zážitky
a zkušenosti, aby se jim
letošní školní rok povedl, ať

to bude na základní škole či
ve školce. (red, mš)
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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem

VOLEBNÍ PŘÍLOHA ZPRAVODAJE STARÉHO MĚSTA POD SNĚŽNÍKEM
„KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2022“

ÚVODNÍK
Dle rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o termínu konání komunálních voleb v roce 2022 proběhnou volby do
zastupitelstev obcí v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Po čtyřech letech tedy přichází příležitost ovlivnit
prostřednictvím Vámi volených zastupitelů chod našeho města, jeho budoucí vývoj i život v něm. Stačí přijít ve dnech 23.
září od 14.00 do 22.00 hodin a 24. září od 8.00 do 14.00 hodin do některé z níže uvedených volebních místností a
vyplnit a vhodit vybraný volební lístek do připravených volebních uren.

Pro následující volební období 2022 – 2026 bude zvoleno 15 členů zastupitelstva. Naše město a jeho místní části mají
celkem 5 volebních okrsků, jejichž seznam najdete níže.

Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději tři dny před dnem voleb. Pokud nebudete zastiženi v místě bydliště,
budou Vaše hlasovací lístky uloženy do vašich poštovních schránek. Bohužel ani při nejlepší vůli není možné zajistit, aby
nebyly z vaší schránky odcizeny, nebo aby s nimi nebylo manipulováno. Proto budete-li mít podezření na takovéto jednání,
máte možnost si vyzvednout nové, a to buď na městském úřadě, nebo přímo ve volebních místnostech v den voleb.

Volební místnosti:

okrsek č. 1 Staré Město:
okrsek č. 2 Chrastice:
okrsek č. 3 Kunčice:
okrsek č. 4 Nová Seninka:
okrsek č. 5 Stříbrnice:

Kulturní dům pro voliče bydlící v místní části Staré Město (Malé a Velké Vrbno, Štěpánov a
Hajmrlov),

Penzion Balnea pro voliče v místní části Chrastice a Hynčice pod Sušinou,

rodinný dům pana Milana Dohnala pro voliče bydlící v místní části Kunčice,
Chata Nová Seninka pro voliče bydlící v místní části Nová Seninka,

Penzion u Kampů pro voliče bydlící v místní části Stříbrnice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. V případě závažných zdravotních důvodů k vám může okrsková volební komise vyslat členy se
zapečetěnou přenosnou volební schránkou. Tuto skutečnost je třeba nahlásit nejpozději do pátku 23. září do 12 hodin na
městském úřadě.
Redakce Zlatého rohu nabídla volebním stranám možnost představit svůj program v našem zpravodaji. Smyslem této
nabídky bylo dát stranám možnost seznámit spoluobčany s programem, který by chtěly prostřednictvím svých zvolených
zastupitelů v novém volebním období realizovat. Děkujeme tedy všem odpovědným osobám za jednotlivé kandidátní
listiny, kteří s námi spolupracovali a díky nim vám můžeme poskytnout přehled jednotlivých kandidátů i jejich cílů.
V letošních komunálních volbách se ve volebním obvodě Staré Město uskupilo celkem 6 volebních uskupení, jejichž
programy a pracovní verze kandidátních listin, tak jak je kandidáti zaslali ZR vám předkládáme na následujících stránkách.
Jsou to ANO 2011, NOVÝ SMĚR, SPOLEČNĚ, STAROMĚŠŤÁCI, VOLBA 2022 a Za Staré Město prosperující.

Přejeme Vám všem šťastnou ruku při výběru kandidátů a přejeme nám všem, aby námi zvolení zastupitelé pracovali ku
prospěchu města podle svého nejlepšího svědomí, aby moc, kterou jim svěříme do rukou, využívali k užitku nás všech a aby
rozhodovali moudře a velkoryse.

Redakce ZR
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ANO 2011

PRIORITY HNUTÍ ANO PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022:
KVALITNÍ BYDLENÍ
• Schválení územního plánu v roce 2023 a příprava inženýrských sítí pro nové parcely „Nad Javorem“.
• Úspora energií prostřednictvím zateplení domů na sídlišti Budovatelů.
• Investice do renovace obecních bytů.

• Vybudování nových parkovacích ploch.

• Dokončení vodovodních řadů v místních částech.
KVALITNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

• Vybudování workoutového hřiště a skateparku u fotbalového areálu.

• Podpora všech sportovních aktivit, a především těch, které pracují s dětmi a mládeží.

ROZVOJ REGIONU

• Další rozvoj spolupráce s partnerským městem Stronie Slaskie.
• Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
1. Karel Raczek

47 let

OSVČ - podnikatel

3. Rostislav Bártek

66 let

důchodce

2. Petr Kokeš

4. Lubomír Tylich

5. Milena Mikundová
6. Jiřina Kokešová

55 let
34 let
68 let
53 let

lékárník

zemědělec
ekonom
učitelka

7. Tomáš Rohoň

22 let

státní zaměstnanec

9. Zdeněk Řezníček

71 let

důchodce

8. Taťána Hlocka

49 let

prodavačka

10. Petr Ondrouch

58 let

číšník

12. Filip Bártek

21 let

zemědělský technik

11. Petr Pelech

13. Alžběta Zychová

27 let
57 let

14. Hana Ondrouchová 30 let
15. Lucie Žabčíková

27 let

hasič

prodavačka
poštmistr

mateřská dovolená
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Vážení spoluobčané,
když jsme před čtyřmi roky dávali společně dohromady volební program za naše nezávislé uskupení NOVÝ SMĚR, měli
jsme spoustu velkorysých plánů pro případ vítězství. Chtěli udělat z bývalých školních dílen malý hotelový krytý bazén pro
potřeby školy a rodičů, přetvořit prostory bývalé prodejny Jednoty na náměstí na mateřské centrum s kadeřnictvím,
pedikúrou a masážemi, chtěli jsme obnovit myšlenku vodních nádrží na Květné, výstavbu cyklostezky, centrální kotelnu,
přemístění benzínky z náměstí….
Údržbu bytového fondu, fungující úřad, slušné úředníky, opravy cest, výstavbu nových hřišť a odstavných ploch jsme brali
jako samozřejmost. Možná nastal konečně ten správný čas vrátit se opravdu pomyslně na začátek a začít od znovu.
Nechceme slibovat zajisté krásné věci, které jsou spíše nadstavbové a zapomínat na základy. Nechceme se také předhánět
ve stylu, že slíbíme co možná nejvíce lákavých věcí. Fungující rodina, firma, město se musí budovat od pevných základů.
Pokud jsou základy pevné, může se stavět výše. A stejně to vidíme i s naším městem.
- Chtěli bychom pevné a stabilní vedení města. Vedení, které drží pospolu, není rozhádané a nehájí pouze zájmy určitých
skupin. Vedení, které je složené z našich lidí. Starosta, místostarosta, rada města a tajemník musí být Staroměšťáci. Jenom
v tom případě jim nebude pracovní doba končit posunutím ručičky na hodinách. Práci ve vedení města je potřeba vykonávat
při každé procházce naším krásným městem.
- K pevným základům patří zajisté škola. Škola je přeci základ života. Škola, rodina a prostředí generují zdravou a
slušnou budoucí generaci. Chtěli bychom co v nejširší možné míře podporovat školu a volnočasové aktivity dětí. Nedílnou
součástí je maximální podpora spolků (skauti, fotbalisté, lezení a další), které dobrovolně, nezištně a smysluplně vytváří
podmínky pro trávení mimoškolního času.
- Základem a středem Staroměstska je naše město. Město musí být čisté a udržované. Dokončení výstavby chodníků,
podpora nových fasád, odpadkové koše, lavičky, květiny, potírání vandalismu, to jsou cíle krásnějšího Staroměstska.
Vymáhání dodržování vyhlášek o údržbě zeleně, volného pobíhání psů, zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech,
nakládání s odpady, stejně tak kamerový systém na problematických místech budou nástrojem k lepšímu Starému Městu.
- Pevná střecha nad hlavou neboli podpora stávajícího bydlení a výstavba nového. Je zajisté potřeba přehodnotit priority
a v době, kdy není zaručena cenově únosná energetická soběstačnost republiky, zateplit prioritně zbývající
panelové domy s cílem snížit náklady na vytápění. Než složitě revitalizovat starou zástavbu na Sídlišti budovatelů, vydejme
se raději směrem výstavby nových nízkoenergetických bytových domů, například v bývalém Areálu Krupá. Aktivně
dokončíme projekt a zrealizujeme podmínky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě nad Javorem. Bydlení je naší hlavní
prioritou.
- Pevná ruka při vedení města. Veškeré nahromaděné problémy je potřeba aktivně a důsledně řešit. Léty liknavě řešená
problematika produkování odpadů provozovateli rekreačních zařízení způsobila, že dnes občané „platí za chataře“ a odpady
jsou černou dírou v obecním rozpočtu.
- Základem všeho je rozumné hospodaření s finančními prostředky. Je potřeba přistupovat ke svěřenému rozpočtu
města s přístupem šetrným a zvážit veškeré výdaje. Rozpočet není díra bezedná a je potřeba si pevně stanovit priority na
straně výdajů.
- Pevné semknutí nás všechny sblíží, aneb myslíme na všechny. Od mateřské školy, přes rodiny s dětmi až po seniory.
Každé věkové skupině něco dlužíme. Je jedno jestli je to skatepark, bikrosová trať, hřiště s houpačkami, lavičky anebo
chodníky na hřbitově. Chceme to konečně změnit. Veškeré dluhy vidíme a chceme je dořešit.
Pevná ruka při vedení města neznamená tvrdé vedení a zacházení. Ba naopak. Spíše si pod tímto přirovnáním
představujeme vedení města, za které bychom se nemuseli stydět. Vedení, které je přímé, rovné a férové. Vedení, které se
neschovává někde v kanceláři za haldou papírů, nebo řeší problémy dlouhosáhlým vysedáváním na jednání zastupitelstva
bez konkrétního závěru. Chtěli bychom představovat vedení města, které řeší problémy rozhodně, přímo hned a na místě a
neodsouvá je na neurčito. Pevně věřím, že se nám podařilo sestavit kvalitní kandidátku, která v případě úspěchu bude hrdě
hájit zájmy Starého Města. Do voleb jdeme s pokorou a tímto Vás co nejlaskavěji žádáme o podporu. Nemusíte volit všechny,
stačí, když budete volit nás 😊😊 Děkujeme předem za podporu. Koreš Lukáš

1. Lukáš Koreš
2. Petr Březina
3. Ludovít Rohon
4. Martin Škrott
5. Josef Roháček
6. Marek Bania
7. Ing. Jarmila Windová
8. Václav Sitta
9. Štěpán Michalčák
10. Alena Žižková
11. Jiří Matouš
12. Ing. Jiří Gol
13. Ing. Petra Faturová
14. Martin Moravčík
15. Ing. Barbora Potepová

41 let
47 let
36 let
39 let
47 let
50 let
47 let
55 let
20 let
44 let
65 let
33 let
30 let
41 let
37 let

Vedoucí provozu
Vedoucí rekreačního zařízení
Referent
OSVČ
Terénní záchranář
Strojník LD
OSVČ
OSVČ
OSVČ
Zdravotní sestra
OSVČ
Lesník
Manažer prodeje
Elektrotechnik
Učitelka ZŠ
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Dobrý den,
naše kandidátní strana SPOLEČNĚ je skupina mladých lidí, kteří mají chuť a energii se podílet na rozvoji našeho města a
přilehlých obcí. Každý z nás se orientuje v jiném oboru, čímž se navzájem doplňujeme. Máme návrh nových plánů a investic,
které si podle nás naše obec zaslouží.
Rádi bychom o těchto záměrech vedli s občany debatu, chceme společně vybrat priority, připravit projekty a získat dotace
na jejich uskutečnění. Inspirací je pro nás řada úspěšně realizovaných záměrů v našem regionu. Naším cílem je, aby
Staroměstsko bylo místem, kde se bude SPOLEČNĚ dobře žít dětem, dospělým i seniorům. Daniel Mikuláš

Návrh plánů:
- rekonstrukce budovy Memento Mori
- oprava budovy bývalých školních dílen a zřízení rodinného zábavního parku pro děti i dospělé
- skatepark
- opravy chodníků
- vyřešení odpadového hospodářství
- zlepšení funkce sběrného dvora
- nové prostory pro podnikatele
- cyklostezky
- výstavba nových bytových domů
1.

Daniel Mikuláš

41 let

OSVČ

3.

Jiří Albert ml.

31 let

řidič

Jitka Mikulášová

39 let

celní deklarantka

2.

Lukáš Oriňák

4.

Lucie Koudelková

6.

Adéla Baniová

5.
7.
8.
9.

35 let

34 let
38 let

OSVČ

účetní

učitelka

Jaroslav Majdiak

39 let

OSVČ

Milan Dohnal

43 let

dělník

Silvie Zapletalová

10. Jan Konkol

46 let
53 let

OSVČ

OSVČ

11. Ing. Vlasta Pichová

54 let

účetní

13. Bohuslav Mikuláš

64 let

důchodce

15. Martin Michalčák

48 let

údržbář

12. Marcel Krobot

14. Mgr. Petra Matoušková

44 let
39 let

OSVČ

učitelka

.
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou představili nové uskupení kandidátů do voleb do obecního zastupitelstva, které proběhnou
v září. Jsme sdružením nezávislých kandidátů, kteří mají své město rádi kvůli jeho atmosféře, malebnosti a starobylosti a
jsme připraveni aktivně pracovat na jeho rozvoji a jeho spádových obcí. Naším cílem je aktivně a smysluplně pracovat
v zastupitelstvu a v dalších orgánech města (rada, komise). Chceme se věnovat důležitým tématům jako je slušné jednání,
snížení byrokracie při jednání s městským úřadem, zaměříme se na efektivitu jednotlivých činností městského úřadu. Při
rozdělování rozpočtu chceme podporovat projekty, které mohou Staré Město a spádové obce posunout výrazně kupředu.
Nechceme házet planými sliby, vymýšlet skvělé fráze o nikdy neuskutečněných věcech, a už vůbec ne upozorňovat na to, co
se nynějšímu nebo minulému vedení města nepovedlo. Jen vám chceme říct, že cítíme potřebu pomoct tvarovat naše město
k tomu, aby to bylo místo pro kvalitní trvalé žití a radost s občanskou vybaveností, kulturním vyžitím pro všechny věkové
kategorie a volnočasovými aktivitami.
O co se tedy budeme snažit:

OTEVŘENÁ RADNICE
Chceme získávat náměty, nápady a poznatky od obyvatel, kteří nám je budou chtít sdělit. Následně je společně realizovat
a neříkat, že to nejde, ale hledat způsoby, jak to jde. Uvědomujeme si, že všem se není možné zavděčit a jednu věc může být
spousta názorů, ale chceme nové podněty realizovat vždy s pravidlem, aby byly prospěšné Starému Městu a jeho občanům.
Pokud mluvíme o Starém Městě, máme na mysli i okolní spádové obce – Kunčice, Stříbrnice, Novou Seninku, Malé Vrbno,
Velké Vrbno, Chrastice, Hynčice pod Sušinou. Omezit administrativu směrem k občanům. Usnadnit tak jednání s městem
a městským úřadem.
SLUŠNOST
Slušné jednání všude a se všemi je pro nás prioritou a totéž budeme vyžadovat i při jednání s námi. Budování mezilidských
vztahů, kdy respekt a slušnost jsou nejvyšší hodnoty, bude jednou z našich priorit.
ROZPOČET
Dodržovat rozpočtovou kázeň dle zákona je samozřejmost. Budeme důsledně vymáhat poplatky za odpady a to i od
ubytovatelů, aby město nedoplácelo na neukázněné provozovatele rekreačních zařízení. Získávat dotace tak, aby město
uspořilo vlastní finanční prostředky, které může dále investovat do rozvoje města. Výdaje kontrolovat a optimalizovat, aby
mělo město dostatek finančních prostředků na co nejvíce projektů a současně provoz města.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Našim cílem je maximální udržení a doplnění základní občanské vybavenosti města. Budeme se snažit o obnovení lékárny
v našem městě, udržení poštovních služeb, apod.
BYTOVÝ FOND A BUDOVY V MAJETKU MĚSTA
Chceme je opravovat a udržovat ke spokojenému bydlení a k inspiraci pro další majitele nemovitostí ve městě a motivovat
všechny, aby se o prostředí, v němž žijeme, společně starali a budovali z našeho města krásné horské městečko.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Budeme podporovat rozvoj školy a školky, rozvoj aktivit volného času.
SPORT a VOLNÝ ČAS
Máme za cíl podporovat sportovní organizace a další uskupení, které přispívají k vyžití ve městě a které město reprezentují.
Dotace rozdělovat spravedlivě podle stanovených kritérií, která budou veřejně dostupná.
ROZVOJ TURISTIKY
Naše město má velmi dobrý potenciál pro rozvoj turistiky a charakter města nabízí vhodné podmínky rovněž pro rozvoj
rekreace zdejších obyvatel. Základní pilíře potenciálu cestovního ruchu města, jeho obcí a širšího okolí spočívají především
ve významném přírodním a historickém dědictví. Naší snahou by mělo být toto dědictví rozvíjet, chránit a využívat pro nás
obyvatele a pro všechny návštěvníky. Turisty by neměla uchvátit pouze krásná příroda, atraktivní horské areály s nabídkou
sportovně relaxačních vyžití v okolí, ale především naše město a obce, které by si zasloužily mnoho oprav, nových realizací
a výsadbu zeleně a květin. Město a okolní obce by měly být ozdobou přírody, která je hlavním tahounem návštěvníků.
Sestavení zastupitelstva mají plně ve svých rukou občané, věříme, že jejich volba bude správná.
Za hlasy pro STAROMĚŠŤÁKY děkujeme. J. Lysáková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mgr. Bc. Jana Lysáková
Jiřina Žižková
Iveta Talpová
Dušan Hýžďal
Bc. Marta Nováková
Monika Doné
Matěj Lysák
Marie Frančáková
Miroslava Baďurová
Kamil Gábor
Miroslav Lysák
Alena Zimová
Anna Lysáková
Eva Fraňková

45 let
65 let
39 let
58 let
45 let
42 let
21 let
22 let
45 let
34 let
46 let
48 let
18 let
45 let

pověřena vedením školy, učitelka
důchodce
zdravotní sestra
pracovník pivovaru
referent státní správy
manažerka logistiky
OSVČ
učitelka MŠ
prodavačka
OSVČ
OSVČ
pracovnice balírny
studentka
OSVČ
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Sdružení nezávislých kandidátů VOLBA 2022 volně navazuje na sdružení VOLBA 2018, které se ucházelo o Vaše hlasy v roce
2018. Bezmála všichni jsme rodilí „Staroměšťáci“, kterým na městě záleží, žijeme zde a nemáme v úmyslu to měnit.
Kandidujeme proto, abychom měli možnost události ve městě a chod města pozitivním způsobem ovlivňovat. Plně si však
uvědomujeme, že bez podpory, nejen u voleb, a spolupráce obyvatel nelze vytvářet pěkné město s fungujícím úřadem jako
příjemné místo pro život.
Témata a oblasti, které nás zajímají:
 odpady, problematika, která stojí zbytečně obec ročně nemalé peníze,
 nové bydlení, lokalita Javor a Krupá, v lokalitě Krupá zvažovat výstavbu bytových domů,
 s bydlením souvisí dotažení územního plánu do konečné podoby a jeho schválení,
 dostupnost pozemků pro výstavbu pro naše občany a nově příchozí občany za přijatelné ceny a s tím související růst
populace ve městě nebo minimálně zastavení jeho poklesu,
 navázat na revitalizaci sídliště Budovatelů, především směrem ke snížení energetické náročnosti a k využití
obnovitelných zdrojů energií, což je dnes u projektovaných novostaveb nutností,
 vyřešit konečně otázku staré výstavby v sídlišti Budovatelů,
 parkování ve městě,
 rozumná ochrana životního prostředí v návaznosti na nejen investiční výstavbu,
 stavební komise, kontrola a koordinace projektů v rámci rozvoje města, dohled nad výstavbou a možnost jejího
ovlivnění ve městě,
 využít potenciál horského městečka při zachování prvořadé funkce trvalého bydlení, tak aby nám zde zůstávali mladí
lidé,
 nacházet vyváženost mezi trvalým bydlením a rekreační funkcí oblasti,
 podpora školy, škola je základ obce, protože děti jsou budoucnost,
 podpora udržení lékařské péče v obci,
 městský úřad blíž občanovi, odmítat manýry z vysoké politiky a vést skutečně komunální politiku pro prospěch občanů,
a ne pro prospěch vlastní,
 využívat především místní pracovní a podnikatelské kapacity,
 podporovat ekologicky smýšlející obyvatele a obyvatele, kterým záleží na pěkném vzhledu města,
 dbát na veřejný pořádek, jak fyzický, tak duševní,
 a spousta dalších více či méně důležitých témat dle nastavených priorit.
Děkujeme za Vaši podporu.
1.

Ing. Vlastimil Peštál

45 let

vedoucí pracovník ve stavebnictví

3.

Mgr. Hana Bilošová, Ph.D.

40 let

pedagog/vědecký pracovník

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radek Nožička

Ing. Lucie Korešová
Jiří Biloš

František Man

48 let
38 let
39 let

42 let

OSVČ

referent Státního zemědělského intervenčního fondu
obchodní zástupce

řidič nákladní dopravy

Jan Biloš

41 let

stavbyvedoucí

Šárka Albertová

30 let

policistka

Ján Kužma

10. Mgr. Lenka Jílková

31 let
67 let

profesionální hasič
důchodce

11. Zbyněk Slabý

71 let

důchodce

13. Ing. Petr Pacal

44 let

projektant ve stavebnictví

15. Jan Koudelka

36 let

OSVČ

12. Petr Maňas, DiS.
14. Kristýna Hňátková

48 let
19 let

záchranář horské služby
studentka
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Za Staré Město prosperující

Vážení spoluobčané města Staré Město!
Dostává se vám do rukou seznam kandidátů a hlavní cíle našeho volebního programu pro volby do zastupitelstva města
v roce 2022. Naše sdružení působí na politické scéně již páté volební období a využívá tedy zkušenosti a znalostí svých
členů při práci v zastupitelstvu a radě města. Prioritou sdružení jsou potřeby vás, občanů!
Zaměstnanost, školství a sociální oblast
 Ve spolupráci s místními zaměstnavateli a dopravci se zaměříme na možnosti zvýšení pracovních příležitostí ve městě,
snížení míry nezaměstnanosti s cílem zamezit snižování počtu obyvatel Starého Města (sladění potřeb zaměstnavatelů
a schopností žadatelů o práci).
 Ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a rodiči budeme pomáhat při řešení školních i mimoškolních aktivit
a potřeb školy, školáků a jejich rodičů, podpoříme aktivní práci s mládeží.
 V rámci péče o starší občany podpoříme pomoc potřebným občanům ve městě a v místních částech a podpoříme i nadále
činnost komise pro zdravotní a sociální péči.
Bydlení a urbanismus
 Zajistíme rozšíření bytového fondu města revitalizací nebo výstavbou.
 Zajistíme vybudování malometrážních bytů (aktuálně zpracován projekt na sociální bydlení v budově bývalé MŠ).
 Budeme pokračovat v přípravě stavebních parcel určených výstavbě rodinných domků (lokalita nad Javorem, Krupá).
 Pokračování v revitalizaci veřejného prostranství (Memento mori), kvalitní údržba a revitalizace stávajících dětských
hřišť a vybudování hřiště pro teenagery (skatepark, sídl. Budovatelů, odpočinková místa v místních částech).
 Dokončíme schválení územního plánu a zahájíme aktivity na 1. změně.
Životní prostředí a energetika
 Budeme řešit kvalitní, ekologické a energeticky nenáročné vytápění na sídl. Budovatelů (např. umístění solárních
panelů, popř. tepelných čerpadel, řešení vytápění staré zástavby panelových domů apod.).
 Budeme prosazovat zvýšení podílu tříděného odpadu ve městě.
 Budeme pokračovat v řešení problematiky dočasně ubytovaných v závislosti na tvorbě a likvidaci komunálního odpadu
a tím snížení finanční zátěže města.
 Budeme pokračovat na dobudování zdrojů pitné vody v místních částech, které jsme již úspěšně s dotační pomocí EU
a státu započaly.
Doprava
 Budeme pokračovat v opravě místních a účelových komunikací v majetku města.
 Dořešíme situaci s dopravní obslužností Stříbrnice-Rumburk.
 V centru města chceme vyřešit problémy s parkováním, porušováním pravidel silničního provozu (nedodržování
rychlosti jízdy v obci) a v oblasti bezpečných přechodů pro chodce.
Otevřený úřad a organizace města
 Nadále budeme aktivně využívat finanční prostředky z národních i evropských zdrojů.
 Budeme pokračovat v on-line zobrazení detailních položek rozpočtu a jejich čerpání pro všechny občany a zveřejňovat
on-line výběrová řízení.
 Budeme se snažit o zavedení PPP projektů ve městě, tj. poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce
veřejného a soukromého sektoru (např. změna umístění benzínové pumpy, parkovací plochy, služby pro občany).
 Podpoříme Jednotku dobrovolných hasičů, zajistíme provoz pošty.
 Nadále podpoříme činnost spolků a neziskových organizací.
Sport a cestovní ruch
 Zachováme podporu tradičním sportům ve městě a zajistíme rovné podmínky pro financování ostatních sportů.
 Nadále budeme rozvíjet spolupráci s regionálními agenturami při udržování lyžařských stop a cyklistických tras.
 Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu v souladu s územním plánem tak, aby se Staré Město a přilehlé obce staly
turisticky atraktivním a konkurenceschopným místem.
Kultura a přeshraniční spolupráce
 Budeme podporovat veškeré akce, které si získaly oblibu občanů.
 Chceme i nadále podporovat úzkou spolupráci mezi kulturním zařízením města a kulturními a společenskými spolky
ve městě, které dokazují, že Staré Město je opravdu živým městem.
 Nadále budeme podporovat partnerství s polským městem Stronie Slaskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alena Windová
vedoucí organiz. složky města
JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA právník, vysokoškolský
pedagog
Mgr. Ondřej Wind
právník
Mgr. Barbora Zelená
OSVČ
Ingr. Ondřej Doležal
projektový manager
Jiří Kamp
starosta
Anna Vaníčková
vedoucí skladu

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jan Darebník
Marcela Vyroubalová
Eva Filipčíková
Petr Vyroubal
Yvona Zacharová
Růžena Darebníková
Pavel Vyroubal
Anna Vávrová

důchodce
důchodce
OSVČ
řidič, OSVČ
pracovník skladu
důchodce
řidič
uklízečka
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Vážení spoluobčané města Staré Město!
Dostává se vám do rukou seznam kandidátů a hlavní cíle našeho volebního programu pro volby do zastupitelstva města
v roce 2022. Naše sdružení působí na politické scéně již páté volební období a využívá tedy zkušenosti a znalostí svých
členů při práci v zastupitelstvu a radě města. Prioritou sdružení jsou potřeby vás, občanů!
Zaměstnanost, školství a sociální oblast
 Ve spolupráci s místními zaměstnavateli a dopravci se zaměříme na možnosti zvýšení pracovních příležitostí ve městě,
snížení míry nezaměstnanosti s cílem zamezit snižování počtu obyvatel Starého Města (sladění potřeb zaměstnavatelů
a schopností žadatelů o práci).
 Ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a rodiči budeme pomáhat při řešení školních i mimoškolních aktivit
a potřeb školy, školáků a jejich rodičů, podpoříme aktivní práci s mládeží.
 V rámci péče o starší občany podpoříme pomoc potřebným občanům ve městě a v místních částech a podpoříme i nadále
činnost komise pro zdravotní a sociální péči.
Bydlení a urbanismus
 Zajistíme rozšíření bytového fondu města revitalizací nebo výstavbou.
 Zajistíme vybudování malometrážních bytů (aktuálně zpracován projekt na sociální bydlení v budově bývalé MŠ).
 Budeme pokračovat v přípravě stavebních parcel určených výstavbě rodinných domků (lokalita nad Javorem, Krupá).
 Pokračování v revitalizaci veřejného prostranství (Memento mori), kvalitní údržba a revitalizace stávajících dětských
hřišť a vybudování hřiště pro teenagery (skatepark, sídl. Budovatelů, odpočinková místa v místních částech).
 Dokončíme schválení územního plánu a zahájíme aktivity na 1. změně.
Životní prostředí a energetika
 Budeme řešit kvalitní, ekologické a energeticky nenáročné vytápění na sídl. Budovatelů (např. umístění solárních
panelů, popř. tepelných čerpadel, řešení vytápění staré zástavby panelových domů apod.).
 Budeme prosazovat zvýšení podílu tříděného odpadu ve městě.
 Budeme pokračovat v řešení problematiky dočasně ubytovaných v závislosti na tvorbě a likvidaci komunálního odpadu
a tím snížení finanční zátěže města.
 Budeme pokračovat na dobudování zdrojů pitné vody v místních částech, které jsme již úspěšně s dotační pomocí EU
a státu započaly.
Doprava
 Budeme pokračovat v opravě místních a účelových komunikací v majetku města.
 Dořešíme situaci s dopravní obslužností Stříbrnice-Rumburk.
 V centru města chceme vyřešit problémy s parkováním, porušováním pravidel silničního provozu (nedodržování
rychlosti jízdy v obci) a v oblasti bezpečných přechodů pro chodce.
Otevřený úřad a organizace města
 Nadále budeme aktivně využívat finanční prostředky z národních i evropských zdrojů.
 Budeme pokračovat v on-line zobrazení detailních položek rozpočtu a jejich čerpání pro všechny občany a zveřejňovat
on-line výběrová řízení.
 Budeme se snažit o zavedení PPP projektů ve městě, tj. poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce
veřejného a soukromého sektoru (např. změna umístění benzínové pumpy, parkovací plochy, služby pro občany).
 Podpoříme Jednotku dobrovolných hasičů, zajistíme provoz pošty.
 Nadále podpoříme činnost spolků a neziskových organizací.
Sport a cestovní ruch
 Zachováme podporu tradičním sportům ve městě a zajistíme rovné podmínky pro financování ostatních sportů.
 Nadále budeme rozvíjet spolupráci s regionálními agenturami při udržování lyžařských stop a cyklistických tras.
 Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu v souladu s územním plánem tak, aby se Staré Město a přilehlé obce staly
turisticky atraktivním a konkurenceschopným místem.
Kultura a přeshraniční spolupráce
 Budeme podporovat veškeré akce, které si získaly oblibu občanů.
 Chceme i nadále podporovat úzkou spolupráci mezi kulturním zařízením města a kulturními a společenskými spolky
ve městě, které dokazují, že Staré Město je opravdu živým městem.
 Nadále budeme podporovat partnerství s polským městem Stronie Slaskie
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projektový manager
Jiří Kamp
starosta
Anna Vaníčková
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