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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Duben 2021

roč. XXVII

č. 4

8Kč

Probíhá sčítání lidu 2021 – nezapomeňte, je povinné!

Po deseti letech je tu opět
sčítání lidu. A protože je
povinné, přinášíme vám
informace jak na to.
Sečíst se lze zcela bezkontaktně
prostřednictvím
internetu, nebo pomocí
listinného formuláře. Online se můžete sečíst od 27.
3. do 9. 4., a to na webu
www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Online
sčítání je koncipováno tak,
aby jej zvládla široká veřejnost, je jednoduché a přehledné. A jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe,
ale také celou rodinu. Senioři se pak také vzhledem
k bezpečnosti mohou obrátit o pomoc na své blízké.
Pokud se nesečtete online,
od 17. 4 do 11. 5. lze vypl-

nit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře - ti začnou od
17. 4. roznášet listinné
sčítací formuláře spolu s
odpovědní obálkou těm,
kteří se nesečetli online.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a
čase, zazvoní na zvonek a
vyčká na váš příchod.
Oznámení s termínem návštěvy
dostanete
do
schránky (případně bude
vyvěšeno na nástěnce nebo
na vstupních dveřích objektu) nebo na kontaktních
místech sčítání. To nejbližší
je pro nás pobočka České
pošty v Hanušovicích. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo

vhodíte
do
poštovní
schránky. Obálka s logem
Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je
zdarma.
Pro koho je sčítání povinné
Sečíst se musí každý občan
a cizinec, který má v České
republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
Za nezletilé děti a osoby,
které nejsou způsobilé
k právním úkonům, jej
může vyplnit jiný dospělý
člen domácnosti.
Sčítání pomáhá všem
Sčítání je tradiční součástí
statistiky v každé zemi. Na
našem území se koná už od
roku 1869. Probíhá každých
10 let, stejně jako ve většině
ostatních zemí. Díky tomu

výsledky umožňují srovnání
současného stavu naší země
s minulostí i se zbytkem
světa. Význam sčítání je
naprosto zásadní i pro naši
budoucnost.
Výsledky
ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit
výzkumných či vědeckých
pracovišť. V konečném
důsledku ovlivňují život
každého z nás. Data jsou
podkladem pro analýzy
trhu práce či dopravy v
konkrétních
lokalitách.
Pomáhají při tvorbě nových
pracovních míst, nabídky
služeb nebo programů
podpory sociálně slabších.
(red, scitani.cz)

Zápis do 1. ročníku základní školy 2021/2022
Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění covid-19
proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022
následovně:
a/ Zápis proběhne v úterý 6. dubna 2021 v době
od 14:00 - 17:00 hod v budově ZŠ náměstí Osvobození
106, Staré Město (budova 1. stupně na náměstí) a to
bez přítomnosti
dětí.
Zákonný
zástupce přinese
k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí
(naleznete na webu školy, lze vyplnit i na místě).
Vstup s nasazeným respirátorem.
b/ Alternativně lze zaslat žádost o přijetí a kopii rodného
listu:
1. datovou schránkou zákonného zástupce (pokud ji máte)
2. dopisem - klasickou poštou (žádost musí být datovaná
a podepsaná)
Žádosti zaslané emailem neakceptujeme!! O případných
změnách budeme informovat na webu školy. K zahájení
povinné školní docházky se do 1. ročníku základní školy

zapisují
děti,
které
do 31. 08. 2021 dovrší 6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou
tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého
roku věku do 30. 06. 2022. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, oznámí škole, zdali dítě nastoupí
do 1. ročníku na naši školu. Doporučujeme přijít opětovně
k zápisu.
Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle
zákona
č. 200/1990
Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci dítěte mají ze zákona právo volby školy. O přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy
ve správním řízení. Podrobné informace k zápisu lze získat
telefonicky na tel. 583 239 230 a na webových stránkách
školy www.zssm.cz. Těší se na Vás kolektiv pedagogů školy. (Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy)
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Kulturní zařízení města informuje
V letosním roce opet
pokracujeme v tradici
cesko-polske
spoluprace
mezi Starym Mestem a
partnerskym
polskym
mestem Stronie Slaskie
realizací
mikroprojektu
„Oživit tradice“.
Nez Vas blíze seznamím s
jeho aktivitami, tak mi
dovolte kratke zamyslení
nad historií preshranicní
spoluprace v obecnejsím
merítku. Není tomu tak
dlouho, kdy byla myslenka
preshranicní
spoluprace
temer neznama, staty byly
uzavreny
ve
svych
hranicích i kdyz nektere z
nich byvaly historicky
jedním
uzemím.
Navazovaní preshranicních
kontaktu bylo omezene,
nekdy zcela nemozne, lide
neznali sve tradice, obyceje,
jazyk
ani
kulturu.
Príhranicní obce staly
vetsinou na okraji zajmu
spolecnosti a zivot v nich
pomalu uvadal. Urcita
nadeje prisla s otevrením
hranic
v
roce 1989
spojenym
s
mozností
obnovení
vzajemne
spoluprace mezi staty,
ktera by pomahala resit
problemy v príhranicních
oblastech
a
ukazala
moznosti
jejich
socioekonomickeho
rozvoje. Z pocatku byly tyto
snahy vedeny spíse euforií
místních obyvatel, zejmena
zastupcu statních sprav a
neziskovych organizací, ale
brzy se ukazalo, ze k
aktivní
spolupraci
je
potreba
vytvorení
organizacních struktur a
take financních prostredku.
Pro Českou republiku a
ostatní staty strední a
vychodní Evropy svitla
nadeje v podobe cerpaní
financních prostredku v

ramci predvstupní pomoci
Evropske unie (dale EU).
Vstupem Česke republiky
do EU v roce 2004 a
otevrením schengenskeho
prostoru se otevrely dalsí
moznosti
pro
aktivní
preshranicní
spolupraci.
Byl to klíc, ktery pootevrel
dvírka pro odstranení
dlouholetych barier, klíc ke
zvysení
propustnosti
hranice a moznosti pro
zvysení hospodarske i
kulturní
prosperity
regionu.
Jak uz jsem vyse napsala,
bylo take potreba vytvorit
organizacní
struktury,
ktere
formalne
rídily
preshranicní
spolupraci
nejen z institucionalního
hlediska, ale aktivizovaly
take moznosti získavaní
financních prostredku na
realizaci
preshranicních
aktivit.
Nejvyspelejsími
preshranicními
strukturami
jsou
Euroregiony. Naseho mesta
se
tyka
Euroregion
Glacensis, ktery zahrnuje
Olomoucky, Pardubicky a
Kralovehradecky kraj a na
polske strane Dolnoslezske
vojvodství. Stare Mesto je
jeho
clenem
a
prostrednictvím
Euroregionu
Glacensis
cerpa financní prostredky
na
aktivity
v
ramci
preshranicní cesko-polske
spoluprace z tzv. Fondu
malych projektu.
Spoluprace mezi Starym
Mestem a mestem Stronie
Slaskie trva jiz bezmala
tricet let. První smlouva o
spolupraci byla podepsana
18. zarí 1993 a znovu byla
aktualizovana 26. 2. 2007.
V tomto roce se otevrela
hranice na Kladskem sedle
a její otevrení umoznilo
intenzívní spolupraci mezi

obyvateli
obou
mest. Pripomenme
spolecne
realizovane
projekty, napr. Leto
pod
Kralickym
Snezníkem,
Regionalní
produkty – forma
propagace regionu, Kladske
sedlo nas ke spolupraci
dovedlo, 25 let spoluprace
mezi Starym Mestem a
Stronie Slaskie, Rozvoj
volnocasovych aktivit pod
Kralickym
Snezníkem,
Bezkovaní v turisticke
destinaci Kralicky Snezník
a dalsí projekty. Kazdy z
nich byl zameren na
urcitou
cinnost
–
vytvarnou,
sportovní,
vystavní, spolecne jsme
varili,
predstavovali
regionalní produkty, jezdili
na kolobezkach, setkavali
se na Kralickem Snezníku,
poradali
prednasky,
vytvorili hudební detske
teleso a spoustu dalsích
aktivit. Z fondu malych
projektu
byla
rovnez
zrekonstruovana vyhlídka
do radnicní veze ve Starem
Meste.
Pro nasledující období nam
byly
schvaleny
dva
mikroprojekty. Pro letosní
rok mikroprojekt „Ozivit
tradice“ a pro rok 2022
mikroprojekt
„Zdrave,
chytre a s napadem“.
Projekt
„Oživit
tradice“
spocíva
v
uskutecnení
hudebních
koncertu
s
moderní,
filmovou nebo romantickou
tematikou.
Koncertum
budou
predchazet
umelecke
dílnicky.
V
termínu 22. - 26. 3.
probehne první online
serie dílnicek zamerena na
velikonocní
tradice
–
vyroba beranku, zdobení
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velikonocních pochoutek,
vyroba palem (v Polsku
neznají pomlazku – nas
tatar, ale vytvarí tzv. palmy
-bohate zdobene kvety z
krepoveho papíru). Tyto
dílnicky probehnou v rezii
polskeho
partnera.
Vzhledem
k
soucasne
epidemiologicke situaci si
partneri
predají
na
Kladskem sedle potrebny
material, ktery rozdame
ucastníkum a potom uz za
pomocí
lektora
a
pocítacove
obrazovky
budou deti tvorit sva dílka.
Trosku kostrbate resení, ale
v dnesní dobe „moderní“ a
take jedine mozne. Dalsí
rukodelne dílny, tentokrate
na ceske strane, by mely
probehnout 10. dubna.
Tyto dílnicky nebudou
online, a proto se budou s
velkou pravdepodobností
termínove
presouvat.
Stejne tak jako dalsí
filmove dílny, ve kterych se
naucíme, pod taktovkou
odborníku,
spolecne
pracovat s kamerou, stríhat
a upravovat filmy, ktere si
sami natocíme. Vysledek
budete moci, vy vsichni,
zhlednout na Filmovem
festivalu v ríjnu tohoto
roku. Tak se vsichni, my
pracovníci kultury, na Vas
tesíme,
protoze
nam
opravdu uz moc chybíte.
(Za Kulturní zarízení Mesta
Stare
Mesto
Alena
Windova)
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Knižní
Knižnítip
tipna
naduben
duben……
V dubnovém
V dubnovém
čísle
čísle
vám
vám
přinášíme
přinášíme
další
dalšíliterární
počinookrajině,
krajině,kterou
kterou dobře
dobře
Knižní
tip
na
duben
… literárnípočin
znáte,
znáte,
z pera
z pera
kdysi
kdysi
místní
místní
obyvatelky.
obyvatelky.
V dubnovém čísle vám přinášíme další literární počin o krajině, kterou dobře

Název
Název
knihy:
knihy:
Strážce
Strážce
vlasti
vlasti
znáte,
z pera
kdysi
místní
obyvatelky.
Autor:
Autor:
Margarete
Margarete
Kunz
Kunz
Název
knihy: knihou
Strážce
vlasti
Další
Další
přeloženou
přeloženou
knihou
z pera
z pera
regionální
regionálníněmecké
německéspisovatelky
spisovatelkyMargarete
Margarete Kunz
Kunz (o
Autor:
Margarete
Kunz
jejíchž
románech
Urlich
a Fanka
jsme
veveZlatém
jejíchž
románech
Urlich
a Fanka
jsme
Zlatémrohu
rohujiž
jižpsali)
psali)jejedvojdílný
dvojdílný román
román

Další
přeloženou
knihou se
z pera
regionální
německé
spisovatelky
Margarete
Kunz (o
Strážce
vlasti.
Odehrává
nanaUrlichu
a av vNové
aa také
Strážce
vlasti.
Odehrává
seopět
opět
Urlichu
Nové Senince
Senince
také částečně
částečně
jejíchž
románech
Urlich
a
Fanka
jsme
ve
Zlatém
rohu
již
psali)
je
dvojdílný
román
v Olomouci
před
2. 2.
světovou
v Olomouci
před
světovouválkou
válkoua asleduje
sledujeosudy
osudyosiřelého
osiřelého chlapce
chlapce Gustava
Gustava
Strážce
vlasti.
Odehrává
se
opět
na
Urlichu
a
v
Nové
Senince
a
také
částečně
Friemela,
jeho
dědy
a dalších
obyvatel
Friemela,
jeho
dědy
a dalších
obyvateltohoto
tohotozapadlého
zapadléhoregionu.
regionu.Román
Román vypovídá
vypovídá
v Olomouci před 2. světovou válkou a sleduje osudy osiřelého chlapce Gustava
o životě
na na
Staroměstsku
v této
době,
o životě
Staroměstsku
v této
době,o otvrdé
tvrdédřině
dřiněi inárodnostní
národnostnínesnášenlivosti.
nesnášenlivosti.
Friemela, jeho dědy a dalších obyvatel tohoto zapadlého regionu. Román vypovídá
Knihy
budou
opět
k dispozici
v knihovně
veveStarém
Knihy
budou
opět
k dispozici
v knihovně
StarémMěstě.
Městě.(Nejedlá)
(Nejedlá)
o životě na Staroměstsku v této době, o tvrdé dřině i národnostní nesnášenlivosti.
Knihy budou opět k dispozici v knihovně ve Starém Městě. (Nejedlá)

Kvízujeme
Kvízujemeooceny
ceny
Protože
Protože
vám
vám
stále
stále
nemůžeme
nemůžeme
nabídnout
program
programkina,
kina,rádi
rádibychom
bychom vám
vám nabídli
nabídli
Kvízujeme
onabídnout
ceny
drobný
drobný
kvízkvíz
propro
menší
menší
děti
děti
a ka tomu
k tomu
osmisměrku
osmisměrkupro
provšechny
všechnyostatní.
ostatní. Můžete
Můžete si je

Protože vám stále nemůžeme nabídnout program kina, rádi bychom vám nabídli
udělat
jenkvíz
taktak
nebo
se se
můžete
našeho
Za
správnou
odpověď
udělat
jen
nebo
můžete
zúčastnit
našeholosování.
losování.
Zaostatní.
správnou
odpověď
drobný
pro
menší
děti
a k zúčastnit
tomu
osmisměrku
pro
všechny
Můžete
si je
vylosovaným
věnujeme
zajímavé
knihy.
Své
odpovědi
posílejte
buď
na
emailovou
vylosovaným
věnujeme
zajímavé
knihy.
Své
odpovědi
posílejte
buď
na
emailovou
udělat jen tak nebo se můžete zúčastnit našeho losování. Za správnou odpověď
adresu
adresu
zlatyroh@staremesto.info
zlatyroh@staremesto.info
nebo
neboSvé
své
své
odpovědi
odpovědi
můžete
můžete
osobně
osobně
předat
předat
vylosovaným
věnujeme zajímavé knihy.
odpovědi
posílejte
buď
na emailovou
v knihovně
v knihovně
v době
v době
výdejního
výdejního
okénka,
okénka,
tj.
tj.
veve
čtvrtek
čtvrtek
a apátek
pátek13.00-17.00.
13.00-17.00.
adresu
zlatyroh@staremesto.info
nebo
své
odpovědi
můžete osobně předat
v knihovně
v době výdejního
okénka,
tj. ve
čtvrtek
aváží
pátek
13.00-17.00.
1. 1.V osmisměrce
V osmisměrce
objevte
objevte
1515
slov,
slov,
která
která
seseváží
ke
keStarému
StarémuMěstu
Městu
slov,
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2. Najdi
2. Najdi
na na
obrázcích
obrázcích
9 rozdílů,
9 rozdílů,
zakroužkuj
zakroužkujje,je,obrázek
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Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
Jak šel čas v místních firmách, část I.
Vážený čtenáři, v minulých
dílech našeho listování
kronikami města jsme se
věnovali mnoha oblastem.
Nyní nás čeká exkurze do
továren, podniků, firem,
v nichž jste mnozí z vás, či
vaši rodiče a prarodiče,
prožili kus své pracovní
kariéry. Pokud budete mít
dojem, že si něco pamatujete jinak, případně vás při
čtení něco zajímavého
napadne, podělte se o svou
vzpomínku s námi.

Již od poloviny 19. století
bylo Staré Město významným průmyslovým a zemědělským centrem oblasti. V
roce 1828 zde vznikla
malá textilní manufaktura,
která se později rychle
rozšířila
a zpracovávala
kromě lnu i bavlnu. Její
majitelé, rodina Buhlů,
zahájili ve stejné době i dolování tuhy v okolí
města, zejména u Malého
Vrbna. A historii těchto
dvou subjektů budeme
v našem dnešním vzpomínání věnovat první část.

Rudné doly
Závod Rudných dolů od
poloviny 19. století společně se závodem Moravolen
bezpochyby
spoluvytvářel historii Starého Města.
Dle dochovaných dokladů
zahájil v roce 1828 podnikatel Franz Buhl průmyslové dolování tuhy v Malém
Vrbně. Během 2. světové
války doly nebyly v provozu. Následně prochází
závod několika organizačními změnami. Od 1. 4.
1958 závod definitivně
přechází
k národnímu
podniku Rudné doly Jeseník (později RD Jeseník).
Období vcelku úspěšného
rozvoje závodu v rámci
podniku RD Jeseník skončilo privatizací v říjnu 1994,

kdy byla podepsána kupní
smlouva mezi Fondem
národního majetku (FNM
ČR) a firmou Trefil spol.
s r.o. Praha o prodeji závodu RD Staré Město. Tímto
dnem byla fakticky ukončena úspěšná, více než
36tiletá existence závodu
v rámci podniku RD Jeseník, a začíná první etapa
postupné likvidace závodu.
Smlouva s firmou Trefil
byla po roce zrušena.
V lednu 1996 založil FNM
ČR obchodní společnost
Rudné doly Staré Město-F
s.r.o. se sídlem ve Starém

Městě a vložil do základního jmění této společnosti
veškerý zbylý majetek,
vrácený společností Trefil
s.r.o. Úkolem této společnosti bylo uvést závod do
konsolidovaného stavu a
připravit potřebné podklady pro vyhlášení veřejné
soutěže, ze které měl vyjít
nový vlastník. Vítězem

veřejné soutěže se stala
akciová společnost Orkaon
se sídlem v Ostravě. A historie se po krátké době
opakuje, začíná druhá
etapa postupné likvidace
závodu, tentokrát již bohužel úspěšná.
Nové vedení společnosti
převzalo všechny závazky
fondové společnosti. Výrobní program měl zůstat
zachován v plné míře, noví
vlastníci projevili zájem
rozvíjet další aktivity ve
směru rozšíření odbytu
grafitových výrobků jak u
tradičních odběratelů, tak i

v jiných oblastech spotřeby
uhlíkatých výrobků. Počáteční pokusy o další rozšíření výrobního programu
však brzy končí a tzv. doplňkové výroby se postupně ruší. Výroba grafitových
produktů se omezuje, klesá
počet pracovníků (z 90
v roce 1994 až na sedm
v roce 2011). Vedení spo-

lečnosti v červnu 2011
rozhodlo o své likvidaci.

V areálu bývalého prosperujícího závodu dnes chátrá několik zbývajících zděných objektů, z výrobních
hal zůstaly jen betonové
základy a všechno postupně zarůstá náletovými
dřevinami. Pouze v objektu
bývalého
strojírenského
provozu (Oknorob) úspěšně podniká firma Netkovovýroba a areál bývalé
výrobny kadmia patří společnosti STAMON STEEL
s.r.o. Ze záznamů v katastru
nemovitostí
jsou
v současné době vlastníky
areálu bývalého závodu
v Malém Vrbně společnost
JTS Stampos, s. r. o se sídlem v Ostravě Petřkovicích
a JUDr. Dalimil Mika LLM.
(Více o historii Rudných
dolů ve zpravodaji ZR č. 9 a
10/2016).

Moravolen
Starousedlická
rodina
Buhlů, jak jsem již v úvodu
zmínil, stála i u počátků
zdejšího textilního průmyslu – lnářské manufaktury a
bělidla. Textilní výrobu
provozovala po roce 1828
společnost “Gustav A. Buhl
– syn“. V r. 1919 se firma
přeměnila v obchodní společnost a po koupi velké
přádelny v Žacléři vystupovala jako Spojené tkalcovny a textilní podniky G.
A. Buhl – syn ve Starém
Městě. V roce 1945 se závod po krátkém období
národní správy stává součástí národního podniku
Lenas Bruntál, později
národního podniku a následně akciové společnosti
Moravolen Šumperk. V roce
1996 vedení oznámilo, že
se zdejšími výrobními
kapacitami již nepočítá.
Tehdejší ředitel Ing. Peter
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Fulla se pokusil tradiční
textilní výrobu zachovat a
k prvnímu lednu 1997
založil společnost Starlen
s.r.o.
Postupně
došlo
k rozšíření výrobního programu o barvení příze,
pletení ponožek a výrobu
tepla pro město. Situace na
trhu se stále zhoršovala,
v roce 2002 byla společnost Starlen, s.r.o. nucena
vyhlásit konkurz. Konkurzní správkyní byla jmenována paní Dagmar Fišárková,
která následně v dubnu
2005 založila firmu Faden,
po roce provozu však činnost ukončila. (Více o historii závodu Moravolen ve
zpravodaji ZR č. 5/2017).
V současné
době
se
v areálu bývalého závodu
MORAVOLEN
úspěšně
rozvíjí obchodní společnost
PRO-BIO, s.r.o., která byla
založena v červenci 1992.

Zetor
Ve Starém Městě od roku
1972 působila také pobočka podniku Zetor Brno.
Patřila pod hanušovický
závod ZVL Brno (později Agrozet-Zetor
Brno).
Naše provozovna se specializovala na výrobu čalounění traktorových sedaček
a brzdových pásů, práci tak
získalo 42 pracovníků.
Výroba
byla
zahájena
v provizorních podmínkách
v domě č. 46 v Lipové ulici,
kde několik let sídlila provozovna firmy Agrostav
Zábřeh na Moravě. Na jaře
1976 byly dokončeny dvě
výrobní haly, administrativní budova, sklady a sociální zařízení, stav pracovníků se postupně zvyšoval
až na počet 70. Vyráběly se
kompletní traktorové sedačky, pásy na ruční brzdy
k traktorům a v 80 letech i
těsnění na všechny traktory Zetor. Jako prototyp se v
té době začalo vyvíjet
kompletní
odhlučnění
kabiny traktoru. Koncem
80. let byla výroba sedaček
nahrazena strojním obráběním součástek na traktory. Pro nedostatek zakázek

však část pracovníků musela v druhém pololetí v r.
1991 dojíždět za prací až
do brněnského mateřského
podniku. Koncem roku zde
pracovalo už jen 51 pracovníků.
V roce 1992 s ohledem na
výrazný pokles výroby
v hanušovickém
závodě
byla provozovna ve Starém
Městě k 31. 12. zrušena.
V té době bylo v provozovně ještě 38 pracovníků.
(Více o historii provozu
Zetor ve zpravodaji ZR č.
6/2017).

V roce 1993 projevila zájem v areálu provozovny
obnovit kovovýrobu firma
Kovoform s cílem zaměstnat 30 – 40 lidí. Tento záměr však nevyšel, stejně
jako pokus firmy ZEKO
v roce 1996, která se pokoušela provádět svářečské
práce pro VELAMOS Sobotín.
Od 1. 7. 1996 vlastnila
areál bývalého Zetoru
firma AREA 2001 Int., s.r.o
se sídlem v Ústí nad Labem.
V roce 2003 změnila název
na Farmu Pohoda, s.r.o.,
postupně měnila i vlastníky. Od roku 2007 je vlastníkem areálu JUDr. Dalimil
Mika LL.M. Společnost se
zabývá ekologickou zemědělskou činností a poskytováním služeb zemědělskou
mechanizací.
V zimním období provádí
údržbu pozemních komunikací formou plužení,
posypu a odstraňování
sněhových barier.
Staré Město vždy bylo
nejen střediskem průmyslovým, také tradice zemědělská zde byla silná.

Národní podnik Státní
statek Staré Město vznikl
1. 7. 1960 s výměrou 4 774
ha zemědělské půdy a
organizačně řídil farmy ve
Starém Městě, Čhrasticích,
Stříbrnicích, Nové Senince,
Kunčicích, Malém Vrbně,
Šléglově a Vikanticích. Ještě
v roce 1989 zaměstnával
celkem 485 pracovníků

(180 žen), z toho 89 THP
(41 žen) a 45 pracovníků
bylo zaměstnáno v přidružené výrobě (32 žen).
V této době statek obhospodařoval celkem 4 049 ha
půdy, z toho 299 ha činila
půda nezemědělská. Podnik byl zaměřen na pěstování obilovin, brambor a
lnu.

V březnu 1993 založil Fond
národního majetku (FNM)
akciovou společnost Ligra a
převedl do ní majetek státního statku. Kromě pozemků, živého inventáře a
bytového fondu to byl i
rozsáhlý strojový park
(jednalo se o celkem 280
vozidel a různých speciálních pracovních strojů).
Společnost byla zařazena
v roce 1994 do kuponové
privatizace.
Průměrný
počet pracovníků byl v té
době 196. Společnost byla
rozdělena do osmi hospodářských středisek, čtyři
zemědělská
(Čhrastice,
Kunčice, Stříbrnice a Vikantice) a dále střediska kovovýroby, dřevovýroby, dílny
a pomocná výroba. Byla
zrušena rostlinná výroba a
vozový park byl rozprodán.
V průběhu let 2000-2001
převedla společnost Ligra
prakticky celý majetek na
jiné právnické a fyzické
osoby. Své podnikatelské
aktivity ukončila, zaměstnanci byli propuštěni, část
z nich
našla
pracovní
uplatnění v jiných soukromých firmách regionu.
Ligra, a.s. již pak své aktivity
vyvíjela
pouze
v pronájmu bytů, pronájmu
areálů v k.ú. Staré Město a
v k.ú. Hanušovice.

V kronice 2000-2001 si o
akciové společnosti můžeme přečíst: „Nástupce státního statku a. s. Ligra prodělal po roce 1999 výrazné
změny. Samotná Ligra sice
dále existuje, ale zabývá se
zřejmě jen obchodní činností. Na budově, kde sídlí
(Kosmonautů 89), se během
let 2000 – 2001 objevily
tabulky s nápisy dalších

5
firem, jež odkoupením části
majetku společnosti Ligra
vznikly. Jsou to: Družstvo
Live Green Area, s.r.o Zelený
životní prostor, firma SEAL
– Ing. Libor Kužel, Rohle
(mj. také předseda představenstva a. s. Ligra), firma
Eva Halenková Praha 5 –
Jánského 2237, Techno –
plus s.r.o. Podlesí u Blanska
a C&S Cykleparts International Czech republic, s.r.o.
Praha 4.
Vlastní zemědělskou činností se zabývaly jen dvě
z těchto firem. Družstvo
Live Green Area (50% společníkem je Zelený životní
prostor, druhým podílníkem
tohoto družstva je Ing. M.
Matucha z Dolní Bečvy).
Předsedou družstva je Ing.
Dušan Juříček, místopředseda představenstva a. s.
Ligra. Družstvo rovněž
zajišťovalo provoz hotelu
Pohoda na náměstí Osvobození ve Starém Městě. Koncem roku zaměstnávalo celé
družstvo 25 zaměstnanců.
Zemědělskou činností se
zabývá i soukromá firma
Evy Halenkové. Jedná se o
chov koní, součástí je i chov
starokladrubského koně.“
(Více o historii Státního
statku ve zpravodaji ZR č.
4/2017).
Po státním statku zůstaly
volné a nevyužité areály a
objekty v Kunčicích, Stříbrnicích, Nové Senince a
Čhrasticích, areál mechanizačních dílen v ulici Kosmonautů a řada objektů
přímo ve Starém Městě.
Bývalé ředitelství u nádraží
bylo zbouráno, vzniklá
volná plocha doposud
nenašla účelné využití.
Většina volných areálů
získala nové vlastníky,
kteří v nich postupně realizovali nové výrobní programy.
Ať se rozhlédnete kolem
sebe na jakoukoli stranu,
vidíte, že naše město je
obklopeno lesy. Je tedy
zřejmé, že se o ně musí
někdo starat. Čo se tedy
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v uplynulém
období
s našimi lesy dělo?

V roce 1992 došlo postupně k odstátnění a transformaci všech podniků
státních lesů v ČR. Lesní
závod Hanušovice, jako
organizační jednotka Severomoravských státních lesů
Krnov, byl rozdělen na
Lesy České republiky, státní podnik se sídlem
v Hradci
Králové
jako
vlastník lesů se svými krajskými ředitelstvími, která
se dále členila na lesní
správy (v našem případě
Lesní správa Hanušovice) a
Hanušovickou lesní a.s., jež
nabízí širokou škálu lesnických služeb vlastníkům
lesa.
Lesní správa Hanušovice
má svůj obvod rozdělen na

12 revírů, tři z nich se starají o lesy na Staroměstsku.
Jsou to: revír č. 5 – Malé a
Velké Vrbno až po chatu
Paprsek, revír č. 6 – Nová
Seninka přes Kladskou
bránu, Kunčice, revír č. 7 –
Čhrastice, Hynčice včetně
Bystřiny a Stříbrnice. Veškeré práce pro tyto revíry
jak na úseku pěstební činnosti, tak při těžbě vykonávala Hanušovická lesní a.s.,
která měla ve Starém Městě své polesí se sídlem
v ulici Kosmonautů (později se přestěhovala do ulice
Lipová). Zde měli kanceláře
i revírníci Lesní správy.
K 1. lednu 2004 bylo polesí
ve Starém Městě v rámci
reorganizace společnosti
zrušeno. Akciová společnost rovněž provozovala
dřevosklad u nádraží, kde

Velikonoční Jidášky

se dřevní hmota zpracovávala a poté distribuovala zákazníkům po železnici,
případně kamiony. Později
byly těžební práce prováděny na základě výběrového řízení, které vypisoval
státní podnik Lesy České
republiky. V období 2013 –
2014 to byla firma Opavská
lesní a. s. se sídlem v Opavě
a od roku 2015 těžební
práce prováděla firma
UNILES a. s. se sídlem
v Rumburku. Obě firmy pro
svou činnost využívaly
manipulační sklad Hanušovické lesní a.s. u nádraží ve
Starém Městě.

Vážený čtenáři, pokud jsi
dočetl až sem, možná si
říkáš… a co další podniky a
firmy, vždyť zapomněli na
… (každý jistě doplní několik názvů). Neboj se, neza-
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pomněli, jen se zde vše
nevešlo. V dnešním listování jsme se věnovali podnikům, které působily ve
Starém
Městě
již
v minulém století a sledovali jsme jejich pestré osudy. Příští měsíc se budeme
věnovat firmám vzniklým
později. Mnohé z nich již
také zanikly, s dalšími se
naše město sžilo, jsou součástí našich životů. A to je
dobře. V rychle se měnícím
světě jsou jistě někteří lidé
rádi, když mohou užívat
pestrost a těší se z každé
nové výzvy. Jiným je milejší
pocit jistoty a oceňují stabilitu. Přejme tedy Staroměšťákům dostatek pestrých
pracovních
příležitostí.
(Černín)

DUBNOVÉ VAŘENÍ

Protože jsou Velikonoce a tradice jako pomlázka jsou opět v ohrožení, přinášíme vám alespoň tradiční recept,
protože jak odborníci dobře ví, tradice a rituály jsou pro život nezbytně. Ostatně stejně jako jídlo. A když provoníte dům například tradičními Jidášky, hned vám bude i bez koledníků dobře na duši.
Ingredience: 600 g hladké mouky, 125 g mléka, 125 g smetany ke šlehání, 20 g čerstvého droždí (7 g sušeného droždí),
100 g změklého másla, 60 g cukru, 30 g medu, 1 vejce, 1 žloutek, 5 g soli, bílek na potření, troška citronové kúry nebo muškátového oříšku pro ovonění, nové koření, hřebíček nebo rozinky k dozdobení

Postup: Do mísy robota dejte mouku, droždí, sůl. Promíchejte, přidejte zbylé suroviny a koření podle chuti. Pokud máte
čerstvé droždí, z celkového množství mouky a mléka odeberte 2 lžíce od každého, promíchejte s nadrobeným droždím
v jednolitou kašičku a nechte na teplém místě, dokud se směs nerozbublá. Vložte hnětací hák a hněťte asi 10-12 minut,
dokud nedosáhnete krásně pružného těsta konzistencí podobného modelíně. Pokud máte rádi extra nadýchané jidášky,
nechte hníst klidně dalších 8 minut. Těsto přikryjte fólií nebo víkem a nechte zrát v teple asi 60 minut, nebo dokud se nezdvojnásobí. Rozdělte po 50 g kouscích a z každého uválejte pramen, ze kterého následně upletete různé tvary jidášků/ptáčků. Pokud chcete mít tvarování obzvlášť jednoduché, nechte rozdělené kousky vychladit 20 minut v lednici.
Uzlík, spirálky, ptáčky – všechno je možné! Pokud chcete, aby vypadaly jidášky jako ptáčci (regionální název), stačí uvázat
jednoduchý uzel a nechat konce volně. Spodní konec nastřihněte jako „ocásek“ a do horního zapíchnete koření jako
oči. Jidášky vyložte na plech vystlaný pečicím papírem, zakryjte a nechte kynout v teple při zapnuté žárovce asi 30 minut,
nebo dokud viditelně nezvětší svůj objem. Troubu nechte předehřát na 200 °Č. Jidášky postříkejte vodou z rozprašovače
a pomašlujte bílkem rozšlehaným se lžící vody nebo mléka. Po dosažení teploty vložte plechy s vytvarovaným pečivem
a pečte 10-12 minut, podle potřeby teplotu snižte na 180 °Č. Teplé jidášky podle chuti potřete roztopeným medem. Dobrou chuť! (www. pecempecen.cz, red)

INZERCE

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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ZAJÍMAVOSTI

Po katastru Starého Města do čtyř světových stran
Jdu na sever, jdu na jih
Klub českých turistů je
jedním z těch, kteří kvůli
omezením
pohybu
v uplynulých týdnech nepropadají pověstné cimrmanovské trudomyslnosti,
ale
naopak
přicházejí
s novými a neotřelými
nápady, jak si náš čas bez
dalekých cest zpříjemnit a
jak se stát objeviteli na
našem vlastním území.
Díky tomu, že jsme se
v březnu na základě vládních nařízení snad poprvé
v životě mohli pohybovat
pouze v rámci katastru
obce, vznikla při šumperské pobočce KČT hezká
myšlenka pro všechny,
kteří rádi chodí za přírodou, a to vytyčit hraniční
body katastru zapojených
obcí, tedy jejich nejsevernější, nejjižnější, nejvýchodnější a nejzápadnější
bod a k nim potom připravit nové trasy, které nás
mohou vést místy, kterými
bychom běžně nechodili.

Pro Staré Město se do smělého plánu pustili manželé
Pavelkovi. Brzy ovšem
došlo všem zapojeným, že
není katastr jako katastr a
právě ten staroměstský je
rozlehlejší než většina
ostatních. Čož jistě mohla
ocenit většina z nás, kdy
jsme se při našich březnových procházkách nemuseli
omezit na zastavěnou část
obce, jak tomu bylo
v mnohých ostatních místech České republiky. Naopak, tolikrát proklamovaná
a kritizovaná odlehlost
našeho
města
nám
v uplynulých týdnech dovolovala namířit naše kroky prakticky kamkoli bez
nutnosti se otočit zpátky po
dobu několika hodin.
A tak bylo brzy jasné, že
s určením bodů, označením
i vytyčením tras bude tolik
práce, že by bylo škoda,
kdyby to vše sloužilo turistům jen po několik následujících týdnů. Manželé

Pavelkovi
tedy momentálně vypracovávají jednotlivé trasy,
což není samo
o sobě tak
jednoduché,
jak by se
mohlo zdát.
Ke každému bodu, které
budou na daných souřadnicích označeny cedulemi s
nápisy Severní pól, Jižní
pól, Divoký západ a Dálný
východ, totiž bude vedeno
hned
několik
tras
z různých směrů. Město
přispěje tvorbou cedulí,
Zdeněk Panský vytyčil
body. Ta nejtěžší část je
ještě před námi. V době
uzávěrky byla prozatím
hotova tzv. jižní trasa, tedy
ta,
která
vede
k nejjižnějšímu bodu našeho katastru. A protože ta je
pro Staroměšťáky dostupná vcelku jednoduše, tedy
vlakem na zastávku Vysoké

Na rozdíl od předchozího
projektu, který je zatím
částečně v přípravě, již
delší dobu existuje v našem
okolí trasa, která vede
kolem areálu Kraličák
v Hynčicích a která je oblíbená obzvláště mezi turisty, kteří zdejší areál navštěvovali
v uplynulých
letech. Nyní ale v období,
kdy trávíme s dětmi více
času, než jsme si kdy dokázali představit a snažíme se
vymýšlet stále nové a nové
možnosti jak jej spolu trávit zábavně a užitečně,
bude tato trasa určitě hezkým zpestřením i pro
spoustu
staroměstských
rodin.
Kraličák připravil pro návštěvníky i kolemjdoucí

zážitkovou trasu v délce 7
km, která vede kolem celého areálu a nabízí nádherné výhledy i zastavení,
která vás i vaše děti budou
nejen bavit, ale i učit. Součástí zážitkové trasy je totiž
i naučná stezka v krajině,
tzv. MODRÁ
STEZKA,
která vás naučí číst stopy
zaniklého způsobu osídlení
a života v krajině pod Králickým
Sněžníkem.
Jednotlivé stopy osídlení
jsou popsány na informačních tabulích podél celé
trasy – konkrétně způsob
života, hospodaření a formování krajiny. Po cestě na
vás čekají naučné hrací
prvky, dřevěné sochy
skřítků a houpačky stejně
jako putování za sedmero

cnostmi.
Kraličák se
totiž zapojil do projektu Rozhoupejme
českou
krajinu;
ten upozorňuje na
krásná
místa
v
našem okolí radostným
způsobem, třeba tím, že
pověsí houpačku - symbol
společné radosti a hravosti,
který nabízí rozhled –
symbol poznání krajiny a
prohlubování vztahu k ní.
Cesta vede i okolo rozhledny
Stříbrná
Twiggy
s odpočívadlem nebo rybníku Úžas. Nabízí tak pro

S dětmi Králíčkovou zážitkovou trasou

Žibřidovice,
může
se
k našemu novému místnímu jižnímu pólu vydat
každý bez ohledu na kondici. A až přijedete na zastávku, běžte se porozhlédnout
po ceduli, která náš nejjižnější bod označuje. K „jižnímu pólu“ jsou již teď
naplánovány další dvě
trasy – pro pěší, které vycházejí z vlakové zastávky
Hanušovice zastávka. Jejich
přesný popis, stejně jako
další trasy budou postupně
zveřejňovány na nástěnkách
města,
a
my
v následujících
číslech
učiníme to samé. (red)

děti i dospělé spoustu různorodých zážitků, které
budou nejen bavit, ale i
inspirovat a učit. (red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 60. Rady města Staré Město ze dne 24. 2. 2021
602. Rada města Staré Město schvaluje Zadávací dokumentaci a vyhlášení otevřeného řízení pro podlimitní
veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření města Staré
Město“
603. Rada města schvaluje cenovou nabídku LIFTMONT
CZ s.r.o. na opravu výtahu v domě Jesenická 358 ve Starém
Městě (78 442 Kč)
604. Rada města Staré Město schvaluje záměr pronájmu
pozemku p. č. 1081, ostatní plocha o výměře 471 m2 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem
605. Rada města schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem Staré Město a Vejtasa, s.r.o a pověřuje podpisem výše
uvedené dohody
606. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 sídl. Budovatelů 60, Staré Město pro P. K., Budovatelů 405, Staré Město
607. Rada města schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na zakázku Lesopark ve Starém Městě a pověřuje starostu podpisem smlouvy s GREEN PROJEKT, s.r.o.
608. Rada města schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na zakázku Zhotovení projektové dokumentace pro
stavební povolení a realizaci stavby vodovodu a souvisejících prací a pověřuje starostu podpisem smlouvy s Vejtasa, s.r.o.
Rada města bere na vědomí:
- Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu
veřejného pořádku ve služebním obvodu Obvodního oddělení Hanušovice za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
zpráva bude zaslána zastupitelům města
- informaci starosty o sdělení MěÚ Šumperk k nejzazšímu
termínu schválení nového Územního plánu města Staré
Město v souladu s novým Stavebním zákonem
- informaci Aleny Windové z jednání Jeseníky – sdružení
cestovního ruchu k provozu rolby sloužící na úpravu lyžařských běžeckých tratí

Výpis z Usnesení z 61. Rady města Staré Město ze dne 8. 3. 2021
609. Rada města nemá námitek ke zvláštnímu užívání
komunikací na pozemcích p.č. 1123/9, p.č. 1123/10 a p.č.
1123/11 v k. ú. Hynčice pod Sušinou z důvodu stavebních
prací k uložení kabelového vedení NN dle předložené
dokumentace
610. Rada města schvaluje zařazení žádosti K. G. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
611. Rada města neschvaluje zařazení žádosti I. D. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
612. Rada města schvaluje zařazení žádosti F. S. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
613. Rada města schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Staré
Město za rok 2020 a souhlasí s převodem hospodářského
výsledku ve výši 56 080,21 Kč – fond odměn 20 000 Kč,
rezervní fond 36 080,21 Kč

Rada města bere na vědomí:
- informaci ředitele o zápisu do 1. ročníku základní školy
2021/2022
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- Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP
na akci Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci
vodovodu a související práce pro místní části Starého
Města
- žádost J. H. o prodej části pozemku 1925/1 v k.ú. Čhrastice s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- žádost D. a P. J. o prodej části pozemku 1925/1 v k.ú.
Chrastice s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
- žádost Ing. P. B., Ph.D a Ing. B. J., Ph.D o prodej pozemku
1925/1 v k.ú. Čhrastice s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
- žádost H. L. o prodej části pozemku p.č. 29/3 v k.ú. Staré
Město s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
- žádost B. P., V. P., V. P. a E. K. o prodej části pozemku
p.č3260/1 a pozemku p.č. 3260/1 v k.ú. Staré Město s tím,
že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města č. 17 ze
dne 22. února 2021

Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů a 10 občanů. Schválený program měl devět bodů. Čelé jednání trvalo bez deseti
minut čtyři hodiny. Materiály k jednotlivým bodům obdrželi členové ZM společně s pozvánkou. Majetkoprávní
záležitosti tentokrát nebyly na programu. Hlavním bodem
jednání byl upravený návrh rozpočtu na rok 2021 (na
prosincovém jednání rozpočet nebyl schválen). K návrhu
rozpočtu se uskutečnila 19. ledna pracovní schůzka zastupitelů, která měla za cíl sjednotit představy koalice a opozice o konečné podobě rozpočtu. Ani na této pracovní
schůzce nedošlo mezi zastupiteli ke shodě. Diskuze
k tomuto bodu trvala cca hodinu, opoziční zastupitelé
požadovali z rozpočtu vyřadit návrh výstavby lesoparku.
To se nepodařilo a tak rozpočet byl schválen koaličními
zastupiteli včetně lesoparku. Město bude v roce 2021
hospodařit s příjmy ve výši 73 043 tis. Kč a výdaji ve výši
74 373 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1 330 tis Kč bude dofinancován z bankovních účtů města.
V dalším bodě byla bez připomínek schválena Obecně
závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.
V záležitosti duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 948/3
v k. ú. Stříbrnice podal informaci Lukáš Koreš. Problém se
řeší-neřeší již od roku 2008. Navrhl, aby starosta zahájil
jednání s Dušanem Juříčkem o možnosti mimosoudního
narovnání vztahu k tomuto pozemku.
V diskuzi na žádost starosty informoval Vlastimil Peštál o
stavu přípravy nového územního plánu. Po delší diskuzi
zastupitelstvo schválilo následující usnesení k dalšímu
postupu ve věci přípravy nového územního plánu:
Usnesení č. 223/21: Zastupitelstvo města Staré Město u k l á
d á: radě města Staré Město připravit aktualizaci plánu
rozvoje města Staré Město.
Usnesení č. 224/21: Zastupitelstvo města Staré Město b e r e
n a v ě d o m í:
a) aktuální situaci k pořízení územního plánu města Staré
Město, kterou přednesl Ing. Vlastimil Peštál,
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b) zastupitelstvo města Staré Město n e d o p o r u č u j e:
svoláníZLATÝ
veřejného
projednání
ROH/DUBEN
2021územního plánu města Staré
Město,b) zastupitelstvo města Staré Město n e d o p o r u č u j e:
c) zastupitelstvo
městaprojednání
u k l á dúzemního
á: určenému
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plánuzastupiteli
města Staré
Ing. Vlastimilu
Peštálovi předložit ve lhůtě do 9. 4. 2021
Město,
c) zastupitelstvo
města
k l á podklady
d á: určenému
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ÚP SURPMO,
a.s. uPraha
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vání územního
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plánu bodem
Starého diskuze
Města dleprakticky
dohody z každépracovní
Již tradičně
pravidelným
schůzky
všech zúčastněných
stran z června
roku 2020.
ho jednání
zastupitelstva
je problematika
odpadů.
Opět se
Již tradičně pravidelným bodem diskuze prakticky každého jednání zastupitelstva je problematika odpadů. Opět se

9
dlouho a vášnivě hovořilo, padaly různé návrhy, ale závěr
jako vždy – žádný. A tak pokračování příště?
9
Rada
města
se zápisem
a usnesením
zabýdlouho
a vášnivě
hovořilo,
padaly různézastupitelstva
návrhy, ale závěr
vala
jednání
dne 16. března
jako na
vždysvém
– žádný.
A tak pokračování
příště? 2021, výsledek
v Rada
době města
uzávěrky
dubnového
vydání
zpravodajezabýnebyl
se zápisem
a usnesením
zastupitelstva
vala na svém jednání dne 16. března 2021, výsledek
znám.
v době uzávěrky
vydání
zpravodajenanebyl
Usnesení
z jednání dubnového
zastupitelstva
je zveřejněno
weboznám.
vých stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva
je starosty
zveřejněno
na weboz Usnesení
jednání zastupitelstva
je uložen u
města.
(red)
vých stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města. (red)

Splatnost nájmu pozemků je v dubnu

stejný jako v předchozích letech, pokud jej neznáte, obraťte
Splatnost nájmu pozemků je v dubnu

Do 30. dubna je splatný nájem pozemku dle většiny nájemních smluv,
základě
kterých
mají
občanédle
pronajaté
poDo 30. na
dubna
je splatný
nájem
pozemku
většiny nájemzemkyních
(zahrádky)
od
města.
Prosíme
tedy
všechny
nájemsmluv, na základě kterých mají občané pronajaté poce, abyzemky
do 30.
dubna uhradili
nájemné
letošní
rok,nájema to
(zahrádky)
od města.
Prosímenatedy
všechny
buď ce,
hotově
kanceláři
pokladna
– místní
poplatky
aby dov 30.
dubna uhradili
nájemné
na letošní
rok, a to
buď radnice,
hotově v nebo
kanceláři
pokladnana – účet
místníměsta
poplatky
v přízemí
převodem
č.
v přízemí
účet zůstává
města č.
154232461,
kódradnice,
banky nebo
0300. převodem
Variabilní na
symbol

sestejný
na kontakty:
tel.: 583
285 996,
poplatky@mujako v předchozích
letech,
pokudemail:
jej neznáte,
obraťte
staremesto.cz.
Děkujeme.
Jitka
Urbanová
Pešková, MěÚ
se na kontakty: tel.: 583 285 996, email: poplatky@muStaré
Město.
staremesto.cz.
Děkujeme. Jitka Urbanová Pešková, MěÚ
Staré Město.

154232461, kód banky 0300. Variabilní symbol zůstává

Respirátory
zdarma
Respirátory
zdarmapro
pronaše
naše
seniory
seniory
Komise pro zdravotní a
ry senioři starší 70 let a
Komise pro zdravotní a
ry senioři starší 70 let a
sociální
péči
opět
pomáhaod od
našeho
sociální péči opět pomáha-dostali
dostali
našehoměsta
města
la našim
seniorům.
Město
každý
po
třech
la našim seniorům. Město
každý po třechkusech
kusech
tak objednalo
a rozdalo
tak objednalo
a rozdalo respirátorů.
respirátorů. Distribuci
Distribuci
několik
set set
respirátorů.
balených
respiněkolik
respirátorů. hygienicky
hygienicky
balených
respiDosudDosud
dostávali
respirátozajistila
Komise
pro
dostávali
respiráto- rátorů
rátorů
zajistila
Komise
pro

zdravotní a socizdravotní a sociální
ální péči,
péči, která
která
respirátory
respirátory třídila
třídila
i iroznášela.
roznášela. (red)
(red)

je většinou optimistic- po svém psu výkaly neukliJaro jeJaro
většinou
optimisticdí, dopouští se přestupku
ké období. Bohužel spolu dí, dopouští se přestupku
proti veřejnému pořádku
ké období. Bohužel spolu
s odcházejícím sněhem seproti veřejnému pořádku
podle ustanovení § 5 odst.
s odcházejícím
sněhem
se
odkrývají v našem městě i podle ustanovení § 5 odst.
1 písmeno f) zákona č.
odkrývají
našem
městě i
věci vvelmi
neoptimistické.
1 písmeno
251/2016 f)Sb.,zákona
kdy muč.za
věci velmi
neoptimistické.
Čhodníky,
okraje cest i 251/2016 Sb., kdy mu za
spáchání zmíněného přeČhodníky,
okraje
i
jejich okolí
jsoucest
plné psích
spáchání
pře-dle
stupku zmíněného
hrozí sankce
jejich výkalů.
okolí jsou
plné
psích
Na šlápnutí do nich stupku hrozí sankce dle
ustanovení § 5 odst. 3 písm.
výkalů.
Nanic
šlápnutí
do nich
není
příjemného
a zavíc) zákona
251/2016
Sb.,
ustanovení
§ 5č.odst.
3 písm.
rat příjemného
před nimi oči,
tiše si
není nic
a zavípokuta č.
do251/2016
výše 20.000,-Kč,
c)
zákona
Sb.,
zanadávat,
popřípadě
rat před
nimi oči,
tiše si hopokud je zmíněný přestuvořit i opopřípadě
štěstí, kteréhovám topokuta do výše 20.000,-Kč,
zanadávat,
pek jespáchán
pokud
zmíněnýopakovaně,
přestuvořit ipodle
o štěstí,přísloví
které vámpřinese,
to
může
být
pokuta
pek spáchán uložena
opakovaně,
nikoho
nemůže
přesvědčit,
podle přísloví přinese,
do být
výšeuložena
30.000,--Kč
(Pemůže
pokuta
nejsou důležitým
témanikohoženemůže
přesvědčit,
treň).
tem pro veřejnou diskusi. Ado výše 30.000,--Kč (PeMožná se vám v hlavě tvoří
že nejsou důležitým témavzhledem k tomu, že tadytreň).
spousta důvodů, proč není
tem pro
veřejnou
diskusi.
A
volně pobíhajících psů Možná se vám v hlavě tvoří
důležité po sobě uklízet,
vzhledem
k
tomu,
že
tady
nemáme až tak mnoho, jespousta důvodů, proč není
popřípadě můžete hledat
volně vcelku
pobíhajících
jasné, že za psů
většinu důležité po sobě uklízet,
důvody, proč je těžké ponemáme
až mohou
tak mnoho,
je psů.
výkalů
majitelé
popřípadě
můžete i hledat
řádek
dodržovat,
kdybysvcelkuTedy
jasné,
většinu
ne že
za za
tvorbu,
ale za důvody, proč je těžké pote chtěli. Tak konec výmluv.
výkalůto,mohou
majitelé
psů.
že tam zůstanou ležet a
řádek
dodržovat,
i kdybysVe městě
je instalováno
pět
do nich
Tedy za
ne to,
za že
tvorbu,
ale ostatní
za
košů Tak
přímo
určených
pro
te chtěli.
konec
výmluv.
šlápnou.ležet a
to, že omylem
tam zůstanou
tento účel. Jeden je hned
ostatně
vykládá iVe městě je instalováno pět
za to,Tak
že sidoto nich
ostatní
na náměstí, naproti benzízákon.
V případě, že majitel košů přímo určených pro
omylem
šlápnou.
tento účel. Jeden je hned
Tak si to ostatně vykládá i
na náměstí, naproti benzízákon. V případě, že majitel

nové pumpě, jeden je u
domu č. 358, jeden je u
domu č. 358, jeden je u
parku a dokonce dva jsou
parku a dokonce dva jsou
na sídlišti Budovatelů.
naPokud
sídlišti
se vám Budovatelů.
to zdá i tak
Pokud
se
vám tosezdá
i tak
málo a nechce
vám
v
málo
a
nechce
se
vám
případě procházek na ji-v
případě
procházek
jiných místech
nosit naplný
ných
nosit speciplný
pytlíkmístech
až do těchto
pytlík
do těchto
specifickýchaž košů,
lze takový
náklad odložit
v jakémkoli
fických
košů, lze
takový
kontejneru
určenému
pro
náklad
odložit
v jakémkoli
komunální
odpad.
kontejneru určenému pro
Nelze se vymlouvat
komunální
odpad. ani na
nedostatek
sáčků. Jak
Nelze
se vymlouvat
aniříká
na
Jitka Urbanová Pešková
nedostatek sáčků. Jak říká
z kanceláře místních poJitka Urbanová Pešková
platků: „Sáčky na psí výkaly
z dostane
kanceláře
místních
podržitel
psa zdarma
platků:
„Sáčky
na
psí
výkaly
na radnici v kanceláři podostane
psapoplatky
zdarma
kladna držitel
– místní
napřiradnici
v
kanceláři
pozaplacení ročního místkladna
– místní
ního poplatku
za poplatky
psa. Vypři
zaplacení
místdávány
jsouročního
ekologické
sáčkypoplatku
Earth Rated
o veliního
za psa.
Vykosti 33 xjsou
23 cm.ekologické
Jsou baledávány
ny v roličkách
a díkyospecisáčky
Earth Rated
velikosti 33 x 23 cm. Jsou baleny v roličkách a díky speci-

Buďme
ohleduplní––šlápnutí
šlápnutído
do psího exkrementu
Buďme
ohleduplní
exkrementu
nikoho
nepotěší
nikoho
nepotěší
po svém psu výkaly neuklinové pumpě, jeden je u
álnímu materiálu se po

álnímu materiálu se po

určitém čase zcela rozloží.
určitém čase zcela rozloží.
Oproti klasickým igelitoOproti klasickým igelitovým sáčkům jsou tedy
vým sáčkům
jsou protedy
šetrné
k životnímu
šetrné
k
životnímu
prostředí.“
středí.“
A pokud jsme už shrnuli
A pokud
jsme
už shrnuli
možné
sankce
i možnosti,
možné
sankce
i možnosti,
které
všichni
k úklidu
mákteré
všichni
úklidu máme,
zkusme
být kohleduplní
ame,
mítzkusme
respektbýt
k ostatním.
ohleduplní
Nejenom
k těm, k kterým
a mít respekt
ostatním.
pohled
na psí
Nejenom
k výkaly
těm, nelakterým
hodí
a těm,
kteří
do nich
pohled
na psí
výkaly
nelanedejbože
hodí a těm,šlápnou,
kteří doale
nich
zkusme se zamyslet i nad
nedejbože šlápnou, ale
těmi, kteří město uklízejí.
zkusme se zamyslet i nad
Nikdo z nás netouží svůj
těmi,trávit
kteříúklidem
město cizích
uklízejí.
den
Nikdo
z
nás
netouží
svůj
exkrementů, tak jim, proden
trávit
úklidem
cizích
sím, prokažme službu, a
exkrementů,
jim,užíprokdyž
si se svýmtak
psem
sím, procházku,
prokažme taky
službu,
váme
po a
když si ukliďme.
se svým psem
něm
(red)uží-

váme procházku, taky po
něm
ukliďme.
(red)
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V dubnu oslaví svá významná životní jubilea:
Jaroslav Brachtl
Růžena Danielová
Žofie Haasová
Marie Holubová
Olga Hýblová
Margita Koňariková
Marcela Krobotová
Aleš Kryl
Jana Nasswetterová
Libuše Obšelová
Jana Pešková
Zdeněk Řezníček
Jaroslav Sedláček
Ladislav Sitta
Jan Troják
Karel Volek
Ladislav Zálešák

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

VZPOMÍNKA
Dne 24. dubna 2021 to budou 3 roky, kdy nás navždy

opustila naše milovaná maminka, babička a prababička

paní VLASTA ČLUPNÁ ze Starého Města.

Stále vzpomínají dcery Eva, Vlasta a Dana s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 16. dubna 2021 vzpomeneme 16. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky

paní MARIE KUBÍČKOVÉ z Květné.

Narození:
Adéla Malachovská

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
V dubnu 2021 to bude dlouhých 25 let, co již jen vzpomínáme na našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka

pana Antonína Řezníčka

V dubnu 2021 by se dožil 74 let také milovaný manžel,
bratr, tatínek, dědeček a strýc

pan Antonín Řezníček ml.

Na Velikonoční pondělí bude svoz komunálního
odpadu beze změn.

Kdo jste měli rádi jejich úsměv, vzpomeňte s námi.
S láskou jejich rodina.

ZLATÝ ROH/DUBEN 2021

Mateřská školka se dětem věnovala i v lockdownu
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ŠKOLA

Naučná procházka bavila i učila
Přestože v březnu musela i
mateřská škola uzavřít své
dveře malým dětem, paní
učitelky nezahálely. Kromě
přípravy materiálů pro
předškoláky připravily pro
všechny děti interaktivní
naučnou procházku s jarní
tématikou. Stezka nejen

podpořila pohyb dětí a
rodičů, neboť je vedla kolem nových Štěpánovských
rybníků, ale vyzkoušela i
jejich znalosti jarní přírody
a aktivit. Zároveň si mohly
děti zodpovědět hádanky,
vyzkoušet bludiště, puzzle i
vyprávění příběhů.

Trasa spolu s úkoly byla
vyznačena od 10. do 21.
března a jak se nakonec
ukázalo, často si stezku a
jednotlivé úkoly neužily jen
děti z MŠ, vtáhnout se nechaly i starší děti a dospělí.
Účastníků rozhodně nebylo
málo, ale právě díky kon-

ceptu
jedenáctidenního
rozmezí se mohli všichni
projít na čerstvém vzduchu
každý podle svého rozvrhu
a v souladu s momentálními
omezeními. Za dobrý nápad, zlepšení nálady i osvěžení rodinných aktivit, patří
pořádajícím velký dík. (red)

Děti 1. a 2. třídy měly štěstí,
že mohly donedávna docházet do školy na vyučování a odpoledne trávit se
svými spolužáky ve školní
družině. Zde pod vedením
vychovatelek zdokonalovaly své výtvarné dovednosti
s použitím různých technik,
bavila je práce s papírem,
lepidlem, nůžkami a jinými

materiály a pomůckami.
Zdokonalovaly
se
v rukodělných
pracích,
tvořily s modelínou a keramickou hlínou, čímž
procvičovaly
motoriku
prstů. Děti nacvičovaly na
mikulášskou a vánoční
besídku malé divadelní
představení, potom si zasoutěžily a rozdaly dáreč-

ky. Ve školní družině si
hravou formou procvičovaly paměť a myšlení pomocí
hádanek, spojovaček, přesmyček, stolních a společenských her. Sport a zpěv
byl zakázán, což jsme nahradili alespoň poslechem
dětských písní a sledováním pohádek. Děti si velmi
rády hrály s hračkami a

konstruktivními stavebnicemi, kde prim má lego.
Bohužel od 1. března 2021
se nařízením vlády uzavřela všechna školská zařízení
a děti zůstaly doma. Doufáme, že se brzy vše obrátí
k lepšímu a všichni se zase
sejdeme ve škole a také i ve
školní družině! (J. Aspru, J.
Šmůlová)

Ať je jaro nebo zima, v družině je vždycky prima
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ZLATÝ ROH/DUBEN VU3V
2021
Studentům
nechybí ani píle ani smysl pro humor

12

ŠKOLA
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Inspirace pro všechny. Staré Město má nejen svoji univerzitu, ale univerzita má i své výborné studenty - studentyŠKOLA
virtuální
univerzity třetího věku (VU3V). Konzultační středisko VU3V České zemědělské univerzitě v Praze působí v Kulturním
domě
od roku
V současné
době,
kdy sesvoji
nemůžeme
společně
setkávat,
všichni
samostatně
a provirtuální
případné
Inspirace
pro 2013.
všechny.
Staré Město
má nejen
univerzitu,
ale univerzita
má istudují
své výborné
studenty
- studenty
dotazy
mají
k
dispozici
elektronický
nástroj
Google
meet.
Prohlédněte
si
fotky.
Je
to
inspirující?
Myslím,
že
ano,
co
říkáte?
univerzity třetího věku (VU3V). Konzultační středisko VU3V České zemědělské univerzitě v Praze působí v Kulturním
(Windová,
Pavelková)
domě od roku 2013. V současné době, kdy se nemůžeme společně setkávat, studují všichni samostatně a pro případné
dotazy mají k dispozici elektronický nástroj Google meet. Prohlédněte si fotky. Je to inspirující? Myslím, že ano, co říkáte?
(Windová, Pavelková)

Studentům VU3V nechybí ani píle ani smysl pro humor
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