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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Prosinec 2021

roč. XXVII

č. 12

Vánoce jsou tady… viry neviry,
víra nevíra…
Zase je tu konec roku. Dalo by se říct, že rychlostí světla. Čas si zkrátka plyne svým tempem a každý rok, jak
začal, tak i skončí, i kdybychom se na hlavu stavěli.
Vánoce jsou jistotou, která nás každý rok donutí dodržovat určitý řád – uklízíme, vaříme a pečeme, obdarováváme rodinu. Rituály jsou ostatně dobrou věcí – pro
lidskou duši jsou potřebné – dávají nám jistotu. Proč si
tedy tu jistotu nerozšířit i do jiných sfér, než je jen
pečení a úklid. Není lepší příležitost než teď, v předvánočním čase, totiž uklidit si i v sobě - zahodit to špatné,
co nám k ničemu není, vyvětrat myšlenky, udělat si prostor a příjemnou atmosféru
v nás samých. Každý rok pečeme a vaříme. Co si tentokrát obstarat i dobrou potravu pro duši – příběhy, hudbu, přátelská setkání – to vše nás zasytí a zajistí duševní zdraví. Každé Vánoce nakupujeme dárky – co takhle k tomu zkusit rozdávat i
ty nejlevnější – úsměv a pomocnou ruku. A nakonec to rozsvěcení – to jsou pořád
nějaké svíčky, světýlka, světla, řetězy – ceny elektřiny možná rostou, ale to nevadí,
za světýlka to stojí, to je jasné – jen k nim můžeme přidat třeba i jiskru v oku, která
nám neovlivní účet za elektřinu, ale rozhodně potěší nás i okolí.
Vánoce jsou prostě pro každého – viry, neviry, víra, nevíra. A tak bychom vám
všem chtěli popřát dostatek. Dostatek zdraví, vnitřního klidu a svobody. Buďme
svobodní v našich myslích, nenechme se ovládat – mocnými, strachem, malicherností. Jen nezapomínejme na známé rčení, že svoboda jednoho končí tam, kde
svoboda druhého začíná. Neživme svou pozorností škodlivé věci, ať už svými
obavami nebo zlobou. Naopak, věnujme svou pozornost tomu nejlepšímu v nás –
tzv. lidskosti – tedy schopnosti navzájem si pomáhat, chránit, pečovat, sdílet, rozesmát. Právě tak totiž mohou tyto věci růst – když jim věnujeme pozornost. Ne
vždy je to ta nejkratší cesta a občas se můžeme ztrácet ve tmě, ale buďme bez
obav - nejsme na té cestě sami. Motá se nás tam víc  Vaše redakce

8Kč

Vážení spoluobčané,
S blížícími se vánočními svátky se
mi v mysli vrací vzpomínky na
poslední vánoční svátky, tak i na
předcházející Nový rok.
V tomto čase se lidé k sobě snaží
být opět o něco laskavější, milejší
nebo ohleduplnější. Vánoce v nás
vyvolávají i vzpomínky na naše
blízké, kteří jsou někde daleko,
nebo si v tichosti připomínáme i
ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi
námi.
V tomto období se všichni snažíme, aby náš domov byl co nejdokonalejší a už od začátku adventu
v mnoha domovech zavoní medovník nebo jiné slavnostní cukroví. Snažíme se, aby Štědrý večer
byl ten nejhezčí a nezapomenutelný.
Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál krásné, veselé a požehnané svátky
plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do
nového roku přeji svým jménem
i jménem celého zastupitelstva
všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních úspěchů.
Takže ještě jednou veselé prožití
vánočních svátků a šťastný nový
rok!
starosta Jiří Kamp

Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok, rok 2021 se chýlí ke konci a nastává adventní čas, který je spojený s nakupováním dárků,
s domovy vonícími pečeným cukrovím, s obchody lákajícími bohatou vánoční výzdobou a svítícími
stromečky a s rybníky plnými šplouchajících se kaprů. Pro mě osobně je toto období spojeno
s příchodem zvláštního vnitřního pocitu klidu, pokory, těšení se na vánoční punč s Vámi na náměstí,
ořechovkou či vaječným likérem a posezením s rodinou. Dnešní doba je náročná na uchování si těchto
pocitů, ale nenechejme si je vzít, neboť nám pomůžou k zachování si vlastní svobody a vyrovnanosti.
Společně se svými kolegy Lenkou Stojkovou a Zdenkem Panským Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a spokojenosti a rok 2022, aby nám všem přinesl úlevu a možnost se opět naplno
věnovat osobnímu i pracovnímu rozvoji.
Za Kulturní zařízení Města Staré Město Alena Windová
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PŘIPRAVUJE SE

Pěvecký sbor STARÁČEK a Malé vánoční zpívání
Tato doba s sebou nese
absurdní zákazy, ne nepodobné těm v pohádkách –
zákazy zpěvu. A tak jsme si
na jaře tohoto roku, kdy už
se pandemická situace
uklidňovala,
připadali
trochu jako tajná organizace. Začali jsme zkoušet
v soukromí, na zahradě
nebo v malinkých skupinkách a připravovali alespoň
krátký
letní
program
k našemu pátému výročí
vzniku. Bohužel karanténa
školy na konci školního
roku nám vystoupit neumožnila. Zároveň mnoho
našich členů situaci časté
domácí výuky (zkoušeli
jsme i online) nepřekonalo
a už v září, především děti,
zpívat nezačaly. Naštěstí
bylo kým je nahradit. Vznikl sboreček přípravný (1. a
2. třída) a do staršího sboru nastoupili sice začátečníci, ale s chutí ke zpěvu. I
v dospělém sboru došlo
k malým změnám. Všichni
však celý podzim pravidel-

ně zkouší, protože připravujeme program vánoční.
Naše tradiční MALÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ by se mělo
uskutečnit ve středu 22.
prosince
v 18
hodin
v našem krásném kostele.

Myslím, že je dostatečně
rozlehlý pro všechny naše
příznivce, aniž by se porušila hygienická nařízení.
Srdečně vás na tuto akci
zvu, protože se domnívám,
že pokud jsou zodpovědní

jednotlivci, mohou se lidé
setkávat a hlavně mohou
ZPÍVAT. Ať aspoň na chvíli
vypadá svět zase normálně!
(Jílková)

Hlasujte o projekt, který jsme si „vychodili“
Přestože došlo k mírnému zpoždění v uzávěrce projektů,
které jsme si společně vychodili, právě nastávají klidné
zimní měsíce a vy můžete konečně přemýšlet nad tím, co
v našem městě společnou nohou zlepšíme. Přinášíme vám
seznam projektů, které účastníci za finanční prostředky,
kterými město podpořilo naši akci (spolu s výtěžkem
z prodeje placek s logem), navrhli. Navržené projekty budou provedeny do výše 22 tisíc korun. Hlasovat můžete
tedy pro:
1. Obnova, případně doplnění laviček na náměstí.
2. Revitalizace (oprava, úprava, popřípadě náhrada)
nástěnek za benzínovou pumpou.
3. Koupě a instalace veřejného venkovního pingpongového stolu (umístění může být navrženo a
bude řešeno).
4.

Tvorba permanentních barevných chodníkových her pro děti (popř. i dospělé) k rozvoji pohybových schopností i obecných znalostí. (umístění lze navrhnout)

Některé projekty
jako často se opakující
výzva
k prvkům
pro
skatepark nebyly
zařazeny, protože
jsou
aktuálně
v řešení
města,
které
například
právě pro skatepark počítá s dotačním programem a realizací pro příští
rok. Další postřehy a návrhy, které finančně převyšují poskytnuté prostředky, budou dále předloženy městu
k inspiraci.
Hlasovat pro svého favorita mohou všichni účastníci akce
Spolu pěšky kolem světa až do konce ledna 2022 prostřednictvím
emailu aktivity
spolupeskykolemsveta@gmail.com, nebo prostřednictvím emailu zlatyroh@staremesto.info nebo do boxu v Infocentru.
Znovu bychom chtěli poděkovat za každý kilometr, kterým
jste přispěli i za návrhy projektů. Jsme hrdí na to, co Staroměšťáci dokážou, když se spojí. JSME DOBŘÍI!! (Janoušková)
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KULTURA

Knižní tip na prosinec …

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
PROSINCI

V prosinci máme pro vás hned dvě zajímavé knihy. Jednak je
v zimě ideální čas na čtení a jednak vás třeba inspirujeme
k pěknému dárku pro vaše blízké.
SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Název knihy: Vlastivěda a místopis okresů šumperského, staMísto: Branná, Obecní úřad
roměstského a vízmberského
Datum: 6. – 22. prosince
Autor: Jan Březina
Upečte své oblíbené cukroví (min. 5 druhů) a
Od prvního vydání v roce 1932 je tato kniha stále neocenitelným základem
vlastivědy a místopisu šumperského regionu. Významnou částí této vlastivědy jsou dějiny města Šumperka, historie jednotlivých panství: Bludova,
Rudy nad Moravou, Branné, Velkých Losin, Starého Města, Třemešku,
Chromče a nejstarší historické informace o všech obcích z těchto bývalých
panství. Toto druhé vydání je upravené a doplněné o věcné opravy v textu,
o úplný jmenný rejstřík a obohacené o obrazový materiál.

Název knihy: Winterbergova poslední cesta
Autor: Jaroslav Rudiš

Jan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará o umírající. Pochází z Vimperku,
od roku 1986 žije v Německu. S umírajícími tráví poslední chvíle jejich
života. Někdy to jsou jen dny, jindy týdny, málokdy měsíce. Jedním z těch,
které převáží na druhý břeh, je Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který
je stejně starý jako tamní krematorium i Československá republika. Téměř
stoletý muž celý život pracoval jako tramvaják a nikdy nestudoval, přesto
toho ví hodně o historii. Jednoho dne Krause požádá, aby s ním vyrazil na
poslední cestu střední Evropou. Společně se vydají vlakem do Sarajeva
podle starého bedekru z roku 1913. Putují po stopách Winterbergovy dávné
lásky Lenky, která se ztratila na začátku poslední války. Venku je zima a za
okny vlaku ožívají staré, dávno zapomenuté příběhy… (kosmas.cz)

Tříkrálová sbírka 2022

Tři králové opět do ulic nevyjdou, kasičky budou na několika
místech ve městě a na internetu

S pořadatelem sbírky, Charitou Šumperk, jsme se proto dohodli, že ve
Starém Městě se sbírka nebude konat v tradiční podobě a koledníci nebudou obcházet domácnosti tak jako v předchozích letech, abychom neohrožovali zdraví občanů ani koledníků. Jako náhradní řešení jsme zvolili umístění pokladniček na několika místech ve městě, kam mohou dárci přinést
svůj příspěvek. Pokladničky (a také cukr a křída) tedy budou v termínu od
2. do 16. ledna 2022 na těchto místech ve Starém Městě:
Turistické informační centrum,
Papírnictví – trafika pí Fraňková,
COOP Jednota,
Potraviny CBA,
Potraviny Hruška,
kostel sv. Anny,
PROBIO.
Pravidla sbírky přitom zůstávají stejná jako při klasickém koledování. Je
možno přispět jakoukoliv částkou, každá koruna se počítá. Pokladnička je
zapečetěná a nedají se z ní vracet peníze. Za svůj příspěvek si můžete vzít
jako dáreček balený tříkrálový cukr a kousek svěcené křídy, abyste si mohli
napsat na dveře nápis K + M + B + 2022. Koledu „My tři králové jdeme
k vám“ si můžete zazpívat se svými blízkými v pohodlí domova. Jisté je, že
Charita ČR spustí tzv. online koledování s virtuální pokladničkou. Dárci tak
mohou směřovat své příspěvky do konkrétních měst a obcí prostřednictvím
poštovního směrovacího čísla. Aktuální informace k online koledování by
měly být dostupné na stránkách www.trikralovasbirka.cz a také ve sdělovacích prostředcích včetně televizních spotů. Věříme, že i za těchto podmínek
se nám podaří přispět na charitní aktivity a podpořit dobročinné konání,
bez ohledu na to, kolik peněz v pokladničkách bude. Děkujeme za pochopení a za každý Váš příspěvek! (Za organizátory TKS Jitka Urbanová Pešková)

od každého doneste min. 5 kousků na radnici
v Branné v časovém termínu v krabičce označené jménem a příjmením, adresou a telefonem. První tři výherci obdrží finanční odměnu.
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS :
SWING NYLONOVÉHO VĚKU
Místo: Šumperk, KD
Datum: 7. prosince
Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký
první tři poválečná léta - roky všeobecné
euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se stal swing. Hudba českých bigbandů
Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava
Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně,
než byla po roce 1948 zadupána komunistickou cenzurou. V nové koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
nejžhavější swingové fláky z této vrcholné éry
bigbandového swingu. Vstupné 450 - 550 Kč.
Do 6 let zdarma. Více na www.dksumperk.cz.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Místo: Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje
Datum: 11. prosince od 16 hodin

Adventní koncert mužského vokálního souboru pod uměleckým vedením Davida Ebena,
který se řadí mezi přední světové interprety
středověké duchovní hudby. Koncertní program s názvem Radujte se, Pán je blízko je
věnovaný nadcházejícím vánočním svátkům a
reflektuje prvky zamyšlení, soustředění i nastávající radosti. Vstupné 100,- Kč. Více na
www.kulturak.info.

BALETKY
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 12. prosince od 16 hodin

Komedie dánské autorky Astrid Saalbachové v
podání Divadla Václav. Hra o šesti ženách,
které se sejdou na taneční hodině. Nejedná se o
žádné profesionální tanečnice, ale právě naopak o obyčejné ženy, pro které je tanec chvilkovým únikem ze všedního života. Jenže tomu
nelze jen tak snadno uniknout, a tak se během
jedné taneční lekce dozvídáme hodně o jejich
životech, vztazích, starostech, radostech, bolestech i touhách… Vstupné: 100 Kč. Více na
www.kulturak.info.

VĚRA MARTINOVÁ A MERITUM – VÁNOČNÍ KONCERT „JUBILEUM TOUR“
Místo: Bludov, KD
Datum: 18. prosince v 17 hodin

Vánoční koncert zpěvačky Věry Martinové a
kapely Meritum. Vstupné v předprodeji 300,Kč, na místě 350,- Kč.
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MILOSTIVÉ LÉTO

Pomoc s dluhy je blíž než si myslíte
V minulém čísle jsme psali
o akci Milostivé léto, které
má za úkol pomoci lidem,
kteří upadli do dluhové
pasti. Ta je určena speciálně těm, kteří mají soudní
exekuce u veřejnoprávních
institucí. Chápeme ovšem,
že dluhy vznikají různě –
navíc jsou všude kolem nás
v různých podobách –
můžete mít někoho blízkého, kdo se do dluhů dostal,
ocitáte se sami v tíživé
situaci, popřípadě máte
zaměstnance, který se
potýká s exekucemi.
Navíc, legislativa a všechny
kroky spojené s dluhy a
oddlužováním je vcelku
komplikovaná a člověk si
není jistý, kam se obrátit,
kde začít a přitom pomoc je
blíž, než si myslíte. A možností, jak se z dluhové pasti
zachránit, je dnes dostatek
a existují odborníci, kteří
spoustě lidem (kteří sami
neví, jak postupovat) mohou
pomoci.
Poradit
s konkrétní situací vás
nebo vašich blízkých či

zaměstnanců. Poradit a
upozornit na změny
v zákonech, obzvláště
těch o exekucích, protože ruku na srdce, je
těžké neustále sledovat, co, kde a kdy se
mění. A tak než propást možnost zase
volně dýchat bez dluhů, je lepší se obrátit
na profesionály, např.
z organizace
Člověk
v tísni, kteří si s vámi popovídají, seznámí vás se
změnami a možnostmi,
které vám mohou pomoci
ven z tíživé situace.
Jednou z možností je využít
například dluhovou linku
pomoci Člověka v tísni, na
které se můžete obrátit se
svými problémy na odborníky každý pracovní den od
9.00-17.00,
v krizových
situacích dokonce do 22.00,
a to na telefonním čísle
770600800.
Druhou možností je zúčastnit se veřejné besedy
s odborníky, kterou ve
Starém Městě v lednu

(přesný
termín
bude
upřesněn) uspořádá pod
svou záštitou Komise pro
zdravotní a sociální péči.
Na besedě, kterou povedou
dluhoví pracovníci Člověka
v tísni, se můžete dozvědět
mnoho
zajímavého
z dluhové problematiky –
například jak postupovat,
když nezvládáte splácet,
jak fungují exekuce – co
všechno může exekutor a
co už ne, jak využít Milostivého
léta
například
k levnému splacení dluhů
vůči státu či obcím (např.
dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, poplatky

za
odpady
atd.),
co
s dlouholetými dluhy, jaké
proběhly
změny
v exekucích, jak využít
insolvenci k novému životu
s čistým štítem a spoustu
dalších tipů, kam se obrátit,
jak řešit konkrétní záležitosti a jiné.
Každý z nás se s dluhovými
problémy již setkal – se
svými, u známých a přátel,
zaměstnanců, kolegů. Neváhejte proto udělat první
krok a pomoci sobě či jim
začít zase lépe dýchat a
klidně spát. (red)

PROSINCOVÉ VAŘENÍ

Vánoční štola
Vánoční štola se peče hned první prosincový víkend, po vychladnutí se zabalí do potravinové fólie a pak stačí jen
vydržet až do Štědrého dne, aby se řádně uležela a všechny její chutě se dokonale promísily.
Ingredience: Na těsto: 300 g rozinek, 100 ml rumu, 375 g hladké mouky, 1 balíček sušeného droždí, 100 ml mléka, 50 g
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, špetka soli, 1 lžíce perníkového koření, 2 vejce, 175 g změklého másla nebo margarínu,
200 g kandované citrusové kůry, 100 g mletých mandlí. Na závěr: 75 g rozpuštěného másla, 1 lžíce moučkového cukru
Postup: Nejdříve namočíme rozinky do rumu a necháme odležet, nejlépe přes noc. V míse smícháme mouku s droždím a
zalijeme vlažným mlékem. Přidáme cukr, vanilínový cukr, sůl, koření, vejce a máslo nebo margarín a ručně vypracujeme
dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi hodinu kynout. Do vykynutého
těsta na pomoučené pracovní ploše zapracujeme rozinky, citrusovou kůru a mandle. Zakryjeme utěrkou a necháme ještě
asi 15 minut kynout. Vykynuté těsto na pomoučené ploše vyválíme na plát (30 x 25 cm). Plát zavineme, válečkem uprostřed vytvoříme důlek po celé délce a přehneme. Uprostřed rukou vytvarujeme hřbet a přeneseme na plech vyložený papírem na pečení. Štolu necháme ještě asi 15 minut kynout. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. (elektrická trouba: 160
°C, horkovzdušná trouba: 140 °C, plynová trouba: stupeň 1). Doba pečení je asi 50 minut. Na potření rozpustíme máslo a
ještě horkou štolu potřeme. Posypeme moučkovým cukrem a necháme vychladnout. (velkeucho.cz) Dobrou chuť!

INZERCE

HLEDÁM
domov pro 2 opuštěné kočičky. Jedna je černobílá, dlouhosrstá, přítulná a milá. Vyloženě domácí mazlíček.
Stáří do 1 roku. Druhá je krátkosrstá, šedo-černo-bílá. Je velmi hodná a mazlivá a vděčná za pohlazení. Obě si
zaslouží domov a laskavé zacházení. Zájemci se mohou hlásit na tel. 583239559
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OHLÉDNUTÍ

TJ Baník Staré Město po podzimní části sezóny
2021/2022
Fotbalový oddíl TJ Baník
Staré Město má za sebou
polovinu soutěžního ročníku 2021/2022, ve kterém
jsme měli přihlášená 4
mužstva v okresním přeboru – muže, dorost, mladší
žáky a mladší přípravku.
Pojďme si shrnout naše
působení v těchto soutěžích.

Muži – okresní přebor
Šumperk
Muži, pod vedením nového
trenéra Milana Navrátila,
mají za sebou úspěšný
podzim. Už přípravné zápasy naznačovaly vzrůstající úroveň našeho mužstva. A to se potvrdilo i
v soutěžním ročníku. Po
zvládnutém vstupu do
soutěže nás navíc posílil

navrátilec Ivo Lazarov, se
kterým přišlo i spousta
branek v soupeřově síti.
Celkově jsme dokázali
podzimní
část
vyhrát
s náskokem
4
bodů
v tabulce, s bilancí 10 výher, dvou porážek a jedné

prohře na penalty. Největšími gólovými tahouny
podzimu byli Ivo Lazarov
22 branek, Petr Pelech 15
branek a Oldřich Gronych
11 branek. Do jarní části
sezóny máme jasný cíl.
Vyhrát celou soutěž a po-

stoupit zpět do krajské
soutěže. Nebude to sice
jednoduché, ale věřím, že
s podporou našich fanoušků se nám to podaří.

Tabulka OP mužů po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Staré Město
Sokol Třeština
Jiskra Oskava
Sokol Jestřebí
SK Loštice "B"
Juventus Mohelnice
FK Úsov
Sokol Bratrušov
Sokol Lesnice "B"
FC Dubicko
Jiskra Rapotín "B"
Sokol Leština
Petrov-Sobotín
Sokol Hrabišín

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
9
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
2

R P
0 3
0 4
0 4
0 5
0 5
0 6
0 7
0 7
0 7
0 7
0 8
0 8
0 9
0 11

S
60:25
32:24
51:36
44:25
30:28
27:28
35:29
30:28
23:33
24:25
24:31
17:27
23:37
15:59

B
31
27
26
24
23
21
20
18
18
17
17
13
13
5

P+ P0 1
1 1
1 0
1 1
1 0
0 0
0 2
1 1
1 1
2 1
0 2
2 0
1 2
1 0

Horní řada zleva: Josef Pelech, Ondřej Páleník, Petr Baďura, Michal Pořízka, Petr Pacal, Ján Kužma, Ivo Lazarov, Jiří Biloš, Tomáš Minarčík, Tomáš
Rohoň, Milan Navrátil – trenér. Spodní řada zleva: Jan Novosád, Oldřich
Gronych, Luděk Rohon, Matěj Páleník, Petr Kubíček, Petr Pelech, Jan
Podhora.

Dorost – okresní přebor Šumperk
Po dlouhých letech se nám
podařilo přihlásit mužstvo
dorostu. Před sezónou jsme
měli velké dilema, zdali
soutěž přihlásit, ale jestli
jsme chtěli kluky udržet
pohromadě, byla to jediná
varianta. Mužstvo, pod

trenérem Michalem Klemsou, si nepřipsalo ani jedno
vítězství
a
skončilo
v průběžné tabulce na
posledním místě. Neviděl
bych to jako úplnou tragédii. Za dorost hrají někteří
kluci věkově patřící ještě

do žáků a hrát proti starším klukům nebylo jednoduché. Dle mého názoru
kluci ukázali potenciál,
větší problém je ve spolehlivosti některých hráčů. No
snad se nám podaří sezónu
důstojně dohrát a v příštích

sezónách to bude lepší, v to
pevně věřím.
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Tabulka OP dorostu po podzimní části
# Klub

Z V R P

6

S

B P+ P-

1.

Sokol Lesnice

11 10 0 1

46:10 29 1

0

2.

SK Bludov

11 8 0 3

54:17 25 0

1

3.

TJ Libina

11 9 0 2

40:17 25 2

0

4.

SOKOL ŠTÍTY

11 7 0 4

30:19 21 1

1

5.

Jiskra Rapotín

11 6 0 5

31:16 20 0

2

6.

SULKO Zábřeh "B"

11 6 0 5

25:23 18 0

0

7.

Sokol Nový Malín

11 4 0 7

36:31 11 1

0

8.

Sokol Leština

11 3 0 8

15:33 9 0

0

9.

Sokol Sudkov

11 2 0 9

15:49 7 0

1

10. Baník Staré Město

11 0 0 11 9:86

0 0

Horní řada zleva: Ondřej Páleník, Matyáš Pacal, Matěj Gábor,
Nikolas Gábor, Matěj Páleník, Patrik Doné, Tomáš Konkol, Jiří
Stránský. Spodní řada zleva: Samuel Koňarik, Filip Gábor, Matyáš
Hmelár, Alex Hariš, Jakub Řezníček, Michal Klemsa – trenér.

0

Mladší žáci – okresní přebor Šumperk
Mladší žáky, pod mým
porazit všechny soupeře a
vedením, tvoří vlastně
vyhrát podzimní část souskoro napůl holky a kluci.
těže. Zajímavý byl zápas o
Před sezónou jsme si nedáprvní místo, ve kterém
vali nějaké velké cíle, ale
jsme
remizovali
nakonec se nám podařilo
s Petrovem-Sobotínem 1:1
Tabulka OP mladší žáci po podzimní části
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klub
Baník Staré Město
SK Petrov-Sobotín
SULKO Zábřeh "B"
Sokol Štíty
FK Šumperk "C"
Sokol Vikýřovice
TJ Libina
SK Bludov
SK Zvole
SK Loštice
FC Dubicko

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
9
8
7
5
4
4
3
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
5
6
6
7
7
8
10

S
63:9
87:6
50:21
73:29
53:37
27:31
35:44
27:52
19:74
21:55
6:103

B
29
28
24
21
15
12
12
9
9
6
0

P+
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mladší přípravka – okresní přebor Šumperk
Na jaře letošního roku jsem
uspořádal nábor nových
dětí do našeho oddílu
s poměrně kladnou odezvou. A tak jsem se rozhodl
přihlásit do soutěže i ty
nejmenší děti. Trénování
dětí se ujal Petr Baďura, za
což mu patří velký dík. A

když se posléze přidal
k přípravce i Jirka Ondrouch, bylo jasné, že děti
jsou v dobrých rukou. A
těm se dařilo nad očekávání. Jednu ze tří skupin na
okrese dokázali vyhrát a
v jarní části budou hrát o

a vyhráli následně na penalty. Musím říct, že děti mi
udělaly ohromnou radost,
jejich přístup je příkladem
pro všechny ostatní. Nejlepšími střelci byli: Domi-

nik Gábor – 17, Matyáš
Hmelár – 13 a Viktor Hlocký 10.

Horní řada zleva: Štefan Žmijovský, Viktor Hlocký, Tereza Pacalová, Petr Pacal – trenér, Matyáš Hmelár, Adéla Pacalová, Anna
Řezníčková. Spodní řada zleva: Dominik Gábor, Dan Sivák, ležící
Vojtěch
Hýžďal.
Na fotce
chybí–Gábina
Váňová. 9.
celkového
vítěze
okresu
Formánek

paráda.
Nejlepšími
střelci přípravky byli:
Ondřej Slavík 30, Patrik Gábor
29 a Patrik

Tabulka OP mladší přípravka sk.A po podzimní části
#
1
2
3
4
5
6

Klub
Baník Staré Město
FK Šumperk "B"
Sokol Vikýřovice
Jiskra Rapotín
Sokol Velké Losiny
FK Ruda n. M.

Z
10
10
10
10
10
10

V
9
8
5
4
3
1

R P
0 1
0 2
0 5
0 6
0 7
0 9

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám
v naší činnosti. Mezi naše
hlavní podporovatele patří
Město Staré Město, bez
kterého si naše fungování
nedovedu představit. Dále

S
104:60
146:58
102:58
63:113
83:117
38:130

B
27
24
15
12
9
3

P+ P0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Nahoře trenér Petr Baďura,
horní řada zleva: Jan Přerovský, Laura Michalčáková,
Alexander Pešek, Vojtěch
Dočkal, Ondřej Slavík, Martin
Kadlec, dolní řada zleva: Tomáš Řeha, Patrik Gábor, Kryštof Páleník, Matyáš
Šimek, Roman Richtr, ležící Samuel Pešek.

je
to
Olomoucký kraj a Národní
sportovní agentura NSA.
Velký dík patří i všem rodičům, kteří nám pomáhají
s výchovou mládeže a dopravou na jednotlivá utkání,
která se hrají mimo Staré

Město. Je potřeba si uvědomit, že bez mládeže bychom
v brzké době měli velké
problémy udržet fotbal ve
Starém Městě, který dle
návštěv na jednotlivých
utkáních, je stále ve velké
oblibě. Na druhou stranu

jsem přesvědčen, že sport a
výchova dětí je základem
k úspěšnému
zvládnutí
všech problémů, které
v současné době zažíváme a
TJ Baník Staré Město pro to
dělá maximum. (Za TJ Baník
Petr Pacal)
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Nové komunální vozidlo ve Starém Městě
Dne 10. listopadu 2021
převzala organizační složka
města Místní a bytové hospodářství nové komunální
vozidlo REFORM BOKI
1152 B. Jedná se o univerzální a spolehlivé komunální vozidlo německého výrobce Kiefer GmbH, který
patří do koncernu Reform.
Zmíněné vozidlo městu
dodala firma ALFA PROFI
s.r.o., kdy spolu s vozidlem
tato firma dodala šípový
sněhový pluh RMR-Y 22 a
na vozidle namontovaný
hákový nosič kontejnerů.
Komunální vozidlo REFORM BOKI 1152 B nahradí
stávající dvě komunální
vozidla MULTICAR M 25,
kterým
je
dohromady
téměř 80 let, byla vyrobena
v bývalé socialistické NDR a
v provozu byla udržována
jen díky umu a šikovnosti
našich zaměstnanců, za což
jim patří dík. Udržet
v provozu tato letitá vozidla
bylo velmi nákladné, neustále se na nich vyskytovaly
nové a nové, někdy i kuriozní závady, jako je například prodřená olejová nádrž. Téměř každý týden se
na ně kupovaly náhradní
díly. Vozidla postrádala
posilovač řízení a měla
poháněnou pouze zadní
nápravu. Při plně naložené
korbě nebo kontejneru se
musela vyhýbat některým
místním stoupáním, proto-

že by je prostě nevyjela.
Výkon jejich dieselového
motoru byl 33 kW a maximální rychlost byla 50
km/hod. Co se týče ekologie, byly ostudou města,
nadměrně kouřila z výfuku
a také často docházelo
k únikům provozních kapalin.
Vozidlo REFORM BOKI
1152 B je naprostou špičkou ve své třídě, nemá
konkurenci, jedná se dle
druhu vozidla o pracovní
stroj samojízdný, který
nepodléhá povinnosti provádět pravidelné technické
kontroly a z toho důvodu i
přes zdvihový objem motoru 2998 cm3 je jeho zákonné pojištění asi 900,Kč/ročně.
Vzhledem
k celkové hmotnosti vozidla
5 tun je pro jeho řízení
nutný
řidičský
průkaz
s oprávněním pro skupinu
T (traktor). Výkon motoru
je 110 kW a jízdní a pracovní rychlost je v rozmezí
0,6- 90 km/hod. Přepínatelný pohon všech 4 kol a
100% uzávěrka zadního
diferenciálu umožňuje jízdu
i ve velmi náročném terénu,
proto je vozidlo vybaveno
bezpečnostní kabinou pro
tři osoby. Vynikající manévrovatelnost zajišťuje příplatkové řízení obou náprav
v několika režimech: řízení
přední nápravy, řízení zadní nápravy, chod v kruhu

včetně krabího chodu. Každé kolo je vybaveno zesílenými kotoučovými brzdami
s ABS. Město bude vozidlo
využívat jako, valník, hákový nosič kontejnerů a jako
sněhový pluh při zimní
údržbě. Jeho možnosti jsou
ale
mnohem
širší
a
v budoucnu ho lze doplnit o
další zařízení a nástavby,
jako je například zimní
posyp, čištění a vysávání
silnic, použití s montážní
plošinou apod. Vozidlo je
vybaveno tažným zařízením, které umožňuje připojit brzděný přívěs do celkové hmotnosti 3500 kg.
Komunální vozidlo bylo
zakoupeno z rozpočtu města za částku 3, 4 mil. korun.
V současné době jsou vypsané dotace pouze na
komunální
vozidla
s elektrickým
pohonem.
Provedenou analýzou bylo
zjištěno, že tato elektrická

MĚSTO

vozidla svými současnými
parametry nevyhovují našim potřebám s ohledem na
provoz v horských podmínkách – kopcovitý terén,
chladné počasí. Jedná se o
okolnosti, které výrazně
zkracují dobu provozu a
dojezd vozidla. Také bylo
přihlédnuto
k omezené
životnosti baterií, nutností
jejich výměny po 5 letech,
kdy náklady na tuto výměnu se pohybují řádově kolem 1 mil. korun. Při takových nákladech na provoz
by se čerpání dotace na toto
vozidlo vůbec nevyplatilo.
Patří dík všem zastupitelům
města, kteří prozíravě,
v pravý čas, s ohledem na
současnou zvyšující se
inflaci, v rozpočtu schválili
nákup nového komunálního
vozidla, které bude jistě
dobře sloužit našim občanům několik desetiletí.
(Petreň)

Odpad(k)y jsou věc veřejná nikoli soukromá
Třídění a likvidace odpadů
je v dnešní době složitý a
mimořádně finančně náročný systém. Pro nás jednotlivce je to však vcelku
jednoduché (pomineme-li
ekologické hledisko) – čím
méně třídíme my, coby
občané, tím více zaplatí
obec za likvidaci našich
odpadků a logicky tím méně
má peněz na opravy chodníků, cest, domů, aj. Bohužel
se zdá, že někteří lidé si to
stále
neuvědomují.

V uplynulých týdnech někdo bezohledně vypáčil
svozové popelnice na oleje
a nasypal do nich komunální odpad. Náprava bude
město stát spoustu sil. Ty
pro změnu budou chybět
jinde, kde jich je potřeba.
Další bezohlednost prokázal ten, kdo dal do odpadkového koše u horní kašny
celý
sáček
zřejmě
z domácího odpadkového
koše. Jak říká Michal Petreň
z MBH: „Byla tam láhev od

alkoholu, skleněná
nádoba od kávy,
plechovka, plastové a papírové
obaly od potravin,
sáček plný fazolí,
největší
podíl
tvořily nezdeformované pet láhve.
90% odpadu by šel
vytřídit.“
Kromě
třídění mají oba případy
ještě jednoho jmenovatele,
a to, že jejich tvůrci nepochopili, že Staré Město není

smetiště a je na každém
z nás, abychom k němu i
ostatním
přistupovali
s respektem. (red)
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RŮZNÉ

PÍŠETE NÁM

Poděkování všem "pejskařům"
Pracuji jako školník na ZŠ a
MŠ ve Starém Městě. Už
dlouhou dobu pozoruji
takzvané pejskaře, kteří
své mazlíčky pouštějí ráno
na samostatné procházky
po městě a večer je pouze
zavřou domů. Pozoruji také
ty, kteří se psem jdou na
procházku na vodítku a
všichni mají jedno společné. Po těchto vašich maz-

líčcích zůstávají všude po
městě jejich exkrementy,
které už jako majitelé neuklidíte! Myslíte si, že jsou
obyvatelé tohoto města na
tyto h...a po vašich psech
zvědaví?
Dalším příkladem je vstup
do školní jídelny, kde si lidé
musí setsakra dávat pozor,
aby do těchto exkrementů
nešlápli. Chodím tudy den-

ně a větší humus jsem
nikdy neviděl.
Přál bych těmto majitelům
párkrát posekat takový
trávník, aby věděli, co mohou exkrementy provést na
oblečení a obličeji. Měli
byste se konečně chytnout
za nos a začít se starat o
své mazlíčky se vším všudy, to je i posbírat exkrementy, které vzniknou.

Tento článek se netýká
velké většiny těch poctivých majitelů psů, kteří na
vycházce se svým psem
uklidí vzniklý exkrement a
odnesou ho do patřičné
nádoby, které jsou po městě rozmístěny. Těmto všem
bych chtěl poděkovat, že se
o svého psa skutečně
starají. (Fatura)

INZERCE

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a
pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.

Kontakt: 737537353

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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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení ze 77. Rady města
Staré Město ze dne 18. 10. 2021
741. Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 120 000
Kč z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2021 na částečnou úhradu výdajů na Filmfest Staré Město
2021 „Doteky podzimu“
742. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p .č.
247 a p. č. 248 v k. ú. Velké Vrbno mezi městem Staré Město a J. M., Velké Vrbno č. ev. 26, 788 32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
743. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor – místnost č. 16 o podlahové ploše 63 m2 a místnost č. 15 o podlahové ploše 21 m2 v budově č. 4 na pozemku p.č.st. 982 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi Městem Staré Město a Junák – český skaut, středisko Rybárny Hradec Králové z. s., Na Rybárně 1427/13,
Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
744. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5
745. Rada města schvaluje cenu 2 400 Kč/tuna za odběr
stavební suti ve Sběrném dvoře ve Starém Městě
746. Rada města neschvaluje přidělení bytu pro žadatele A.
Č., J. L., G. P, a T. K.
747. Rada města schvaluje splátkový kalendář pro H. K.
z důvodu neschopnosti uhradit vysoké roční vyúčtování
748. Rada města schvaluje zařazení žádosti T. R. do seznamu žadatelů o byt
Rada města bere na vědomí:
- Informace k návrhu změny platebního období nájemného
a služeb Organizační složky MBH města Staré Město s tím,
že návrh bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Informace k odpadům a návrhu Vyhlášky o odpadech na
rok 2022

Výpis z Usnesení ze 78. Rady města
Staré Město ze dne 8. 11. 2021
749. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci Obnova
místních komunikací ve Starém Městě do dotačního titulu
117d8210A v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR
750. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci Obnova
tělocvičny ZŠ Staré Město do dotačního titulu 117d8210B v
rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
751. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci Oprava
budovy ZŠ Staré Město do dotačního titulu 117d8210E v
rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
752. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na Výstavbu skateparku do dotačního titulu 117d8210H v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
753. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem
Staré Město a MAS Horní Pomoraví o.p.s. na služby odborného projektového poradenství na projekty Obnova tělocvičny ZŠ Staré Město, Oprava budovy ZŠ Staré Město a

9

MĚSTO

Výstavba skateparku (tvorba žádosti, administrace veřejné
zakázky, manažerské řízení, vyúčtování projektu) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
754. Rada města schvaluje zařazení žádosti K. Ř. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
755. Rada města schvaluje přidělení bytu č.7, sídl. Budovatelů 401 ve Starém Městě V. K., Zahradní 11, Šumperk
756. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
757. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení 2 dřevěných stánků, pivní sety a nůžkový stan 6x3 m na akci
SNOW FILM FEST ve dnech 12. – 14. 11 2021 pro Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z .s.
758. Rada města schvaluje prominutí nájmu prostor
v Kulturním domě ve Starém Městě z důvodu konání „Sousedského bazárku“ v sobotu 11. 12 . 2021
759. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb mezi městem Staré Město a GORDIC s.r.o (provoz softwarových služeb) a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
760. Rada města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemky p. č. 3244/54 ostatní plocha o výměře 2 m2,
p.č.3244/55 ostatní plocha o výměře 4 m2, p. č. 3244/56
ostatní plocha o výměře 28 m2, p. č. 3265/61 ostatní plocha o výměře 14 m2, p. č. 3265/62 ostatní plocha o výměře
3 m2, a p. č. 3265/67 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k.
ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
761. Rada města schvaluje Kroniku města Staré Město za
rok 2019
762. Rada města schvaluje Nařízení města Staré Město č.
1/2021, kterým se vydává Tržní řád
763. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.
č. 79/4 v k. ú. Nová Seninka
16. 21. ZM
- kotelna DPS – byla rozeslána poptávka na dodávku prací
- stížnost na přemnožené kočky v areálu Krupá – bylo
provedeno místní šetření zaměstnanci MBH s tím, že žádný
výskyt koček v areálu Krupá nebyl zjištěn
- neudržovaný pozemek pod Vinárnou u bývalých školních
dílen – byla předána výzva k uklizení pozemku
- neudržovaný pozemek pana Chovance – rada města
zvažuje možnost odkupu tohoto pozemku
- stojanové teploměry do budov ZŠ a MŠ ve Starém Městě –
bude projednáno s ředitelem ZŠ a MŠ Staré Město
Rada města bere na vědomí:
- Návrh Vyhlášky o odpadech města Staré Město s tím, že
návrh bude rozeslán zastupitelům a předložen
k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Informaci rodiny B. a K. k připravovanému Územnímu
plánu města Staré Město
- Informaci o zamítnutí žádosti o poskytnutí prostředků
formou podpory v programu Browfieldy na akci „Revitalizace Memento Mori ve Starém Městě“
- Žádost D. M. o prodej pozemku p. č. 112 ostatní plocha o
výměře 792 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
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Zastupitelstvo města

Z jednání zastupitelstva města č. 21 ze dne 25. října 2021
Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů a 10 občanů. Schválený
program měl po doplnění o záležitost vytápění DPS
v Hanušovické ulici č. 159 celkem jedenáct bodů. Celé jednání trvalo tři hodiny a 10 minut. Materiály k jednotlivým
bodům obdrželi členové ZM společně s pozvánkou.
První dva body programu se týkaly územního plánu.
V současné době platí Územní plán z roku 2006 a Změna č.
1 územního plánu z roku 2011. Oba dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Práce na návrhu nového územního plánu zahájila společnost SURPMO,
a.s. Hradec Králové v dubnu 2013. V roce 2015 byl návrh
projednán na společném jednání dotčených orgánů, a závěry z jednání byly předány zpracovateli k dopracování
územního plánu. V lednu 2020 MěÚ Šumperk v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. rozhodl vyhlásit konání veřejného projednání územního plánu. Toto rozhodnutí se stalo
impulsem k jednání místních podnikatelů, kteří měli
k návrhu výhrady, s RM. Následně ZM na návrh RM schválilo v březnu 2020 usnesení č. 149/20, kterým požádalo MěÚ
Šumperk o zrušení nařízeného veřejného projednání návrhu územního plánu.
Na dnešním jednání ZM toto usnesení zrušilo a přijalo nové
usnesení, kterým konání veřejného projednání schválilo.
Na základě tohoto usnesení vydá MěÚ Šumperk
v nejbližších dnech Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu a stanoví termín projednání.
Návrh územního plánu bude vystaven na MěÚ Šumperk,
jeho webových stránkách a na MěÚ ve Starém Městě. Na
tomto jednání mohou občané i podnikatelé své připomínky
a námitky předložit a následně je v písemné podobě do 7

dnů předat na MěÚ Šumperk. V dalším bodě byla projednána a následně schválena žádost na změnu splatnosti měsíčního předepsaného nájemného a záloh za služby spojené
s užíváním bytu v městských bytech. V současné době je
splatnost nájemného a služeb stanovena na poslední den
následujícího měsíce, nově od roku 2022 je splatnost stanovena do 25. dne příslušného měsíce. Nájemníci budou o
této změně písemně informováni.
Člen RM Čestmír Vašica upozornil na nevyhovující stav
kotelny na DPS v Hanušovické ulici č. 159. Po delší diskuzi
se zastupitelé shodli, že bude zakoupen nový kotel a schválili rozpočtovou změnu na nákup jednoho kotle na tuhá
paliva.
Pravidelným bodem jednání ZM byly majetkoprávní záležitosti. Jednalo se o prodeje a záměry prodeje pozemků
v majetku města. Výsledky jsou uvedeny v usnesení ZM.
V následující diskuzi zazněly mimo jiné připomínky a výhrady k realizované stavbě odstavné parkovací plochy
v ulici U parku a dotaz na situaci kolem pozemků města nad
Javorem, které jsou vytipované pro bytovou výstavbu. Informaci k oběma záležitostem podal starosta Jiří Kamp. I na
dnešním jednání se řešila problematika odpadů, tentokrát
se jednalo o dokument „Analýza a optimalizace systému
nakládání s odpady ve Starém Městě s návrhem cílů pro
vytvoření vlastního strategického plánu v souladu se zákonem 541/2020 Sb.“. V diskuzi vystoupilo pět zastupitelů,
byla vyslovena řada návrhů a podnětů, usnesení k tomuto
bodu ani tentokrát nebylo přijato žádné.
Usnesení z jednání zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. (red)

Změna splatnosti nájmu

Usnesením zastupitelstva
města č. 293/221, ze dne
25.
10.
2021,
byla
v souladu s novým občanským zákoníkem změněna
splatnost nájemného a
záloh za služby spojené
s užíváním bytů, které jsou
v majetku města Staré
Město. Splatnost byla od 1.
1. 2022 stanovena na 25.
den příslušného měsíce.
V současné době je splatnost nájemného a služeb
stanovena na poslední den
následujícího měsíce, uvedu příklad: nájemné a služ-

by za prosinec 2021 budou
splatné do 31. 1. 2022.
Nově, od 1. 1. 2022, je
splatnost stanovena do 25.
dne příslušného měsíce,
opět uvedu příklad: nájemné a služby za leden 2022
budou splatné 25. 1. 2022.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v lednu 2022 budou splatné nájmy a zálohy
za služby za měsíc prosinec
2021 a leden 2022. Shora
uvedeným
rozhodnutím
zastupitelstva bylo také
stanoveno, že nájemné a
zálohy za služby za leden

2022 je možno splácet
v měsíčních splátkách do
30. 6. 2022. V souvislosti
s uvedenou možností platit
nájemné a zálohy za služby
za měsíc leden 2022 ve
splátkách,
neproběhne
tato platba prostřednictvím SIPO a všichni nájemníci ji musí uhradit buď
v hotovosti na pokladně
Místního a bytového hospodářství nebo převodem
na
účet
města
č.
154232461/0300, kdy je
bezpodmínečně
nutno
uvést variabilní symbol,

který má každý nájemník
uveden na výpočtovém
listu k bytu. Prosíme, nepište místo příslušného
variabilního symbolu rodné číslo, platba se tak může
spárovat s poplatkem za
odpady nebo za pronájem
pozemku a následně se
může pracně a zdlouhavě
dohledávat. V souvislosti se
změnou splatnosti nájmu
není nutno provádět žádnou změnu či nastavení
stávajícího
bankovního
trvalého příkazu nebo
SIPO. (Petreň)

INZERCE

HLEDÁM
spolehlivou a samostatnou paní nebo manželský pár na předávání a přebírání menší chaty včetně úklidu po
klientech ve Šléglově.
Pracovní doba je o sobotách v hlavní zimní a především letní sezoně.
Vlastní auto není nezbytně nutné, ale je výhodou.
Kontaktní mobil : 602 730 172
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V prosinci oslaví svá významná životní
jubilea:
Marie Baďurová
Olga Haltmarová
Linhart Haltmar

VZPOMÍNKA
Odešli tiše,
jako když hvězda padá,
zůstává vzpomínka,
která nikdy neuvadá.

Dne 13. prosince 2021 vzpomeneme 10.
výročí úmrtí
paní Anežky JUHAŇÁKOVÉ z Kunčic
a současně dne 24. listopadu 2021 jsme
vzpomněli 35. výročí úmrtí
pana Jana JUHAŇÁKA z Kunčic.

Pavel Maňas
Eva Meisterová
Václav Port
Alena Příhodová
Brigitta Stojková
Růžena Šťastná
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Narození
Jáchym Klemeš

S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Úmrtí

VZPOMÍNKA

Eva Krsičková
Vladislav Krsička
Komise pro sociální a zdravotní péči Města Staré
Město pořádá dobročinnou vánoční akci

Dne 4. prosince 2021 to bude 10 let, kdy nás
opustila
paní Marie PAŘÍZKOVÁ.

STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
pro Dětský domov v Černé Vodě.

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.
Vánoční stromeček se nachází v malém sále Kulturního domu od 1. do 10. prosince 2021 (každý den
od 8-12 a od 12,30 do 15,30 hodin)

OTVÍRACÍ DOBA TIC BĚHEM
VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
24. – 26. 12. zavřeno

Na stromečku najdete „Dopisy Ježíškovi“ se jménem,
věkem a přáním dítěte. Můžete si vybrat přáníčko,
sehnat uvedený dárek a přinést zpět ke stromku.

27. – 30. 12. 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Dárky prosím nebalte! Zapojte se také – uděláte radost dětem z dětského domova.

1. 1. zavřeno

Děkujeme vám !

31. 12. 8:00 – 12:00
3. 1. inventura

ZLATÝ ROH/PROSINEC 2021
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RŮZNÉ

Staroměstští malí horolezci mají
novou výbavu
Za finanční podpory
ČHS
získal
Sportovní

klub Outdoor Jeseníky pro
své malé svěřence zbrusu
nové lezecké boty OCUN.
Děti tak mají v kroužku
k dispozici kromě sedáků,

karabin, jistících pomůcek
a lan pohodlné boty vhodné na lezení, ve kterých to
leze samo. (Škrottová)

Lampionový průvod
V pondělí 1. listopadu se
pro
všechny
děti
z mateřské školy a jejich
rodiče konal lampionový
průvod. Začátek průvodu
jsme si nechali až na půl
šestou, kdy už je tma a
vyniknou tak světýlka
v lampionech a lucerničkách.
Průvodem nás provázela
veliká osvětlená dýně.
Některé děti se jí zpočátku
trošku bály, ale svůj strach
brzy překonaly a laškovaly
s ní a vzaly si od ní i drobeček popcornu.

Celý průvod začínal u
školky. Šlo se kolem
kulturního
domu,
směrem k ulici Polní,
okolo hřbitovní zdi a
končilo se u hřbitova.
Udělali jsme společné
foto, děti dostaly na
památku halloweenský nafukovací balónek a potom se s
rodiči mohly jít podívat na krásně vyzdobený a osvětlený
dušičkový
hřbitov.
(Baniová)

Snow filmfest
přilákal diváky
z města i širokého
okolí
Další ročník Snow filmfestu pořádaný Sportovním
klubem Outdoor Jeseníky v kině Sněžník je úspěšně za námi.
Přehlídka krátkých i dlouhých filmů, inspirativní
přednáška o Grónsku a bohatá tombola přilákaly
již po třetí diváky ze Starého Města i okolí. Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se za rok opět
na viděnou. Více informací o činnosti klubu
www.outdoorjeseniky.cz. (Škrottová)
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