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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Listopad 2020

roč. XXVI

č. 11

8Kč

Tak nám to zase odpadlo!?
Vzhledem
k tomu,
že
k uzávěrce dochází ještě
v době, kdy se neví, zda
omezení,
která
platila
v říjnu, budou zmírněna
nebo zpřísněna, nemůžeme
s jistotou tvrdit, které akce
v listopadu proběhnou a
které ne. A tak jsme se rozhodli vyřešit listopadové
číslo tak, aby k vám promlouvalo v obou případech.
Pro případ optimistického
scénáře vám nabídneme
v tomto čísle přehled akcí,
které jsou prozatím v plánu
a jejich organizátoři v době
uzávěrky o odložení či zrušení neuvažují a naopak pro
případ, že se kultura a sport
opět stáhne do ústraní a
budeme tvůrci své vlastní
zábavy a potěchy ducha,
přinášíme vám i pár tipů,
jak trávit podzimní čas

v dobré společnosti sebe
sama a své rodiny.
V říjnu jsme sice byli ošizeni o letošní ročník Filmfestu, pořád ale mají naději
fandové outdoorových a
adrenalinových filmů, protože Snowfilmfest je stále
aktuální, a tak vám jeho
program přinášíme, abyste
se měli na co těšit, popřípadě se inspirovat příběhy
odhodlaných cestovatelů na
dechberoucích místech.
Hřiště a sportoviště jsou
momentálně také pro veřejnost uzavřená, ale zde ve
Starém Městě jsme naštěstí
dostali darem nekonečné
prostory okolních kopců a
lesů, pojďte se tedy s námi
vydat na nějakou zajímavou
procházku do okolí. Ostatně
jestli
se
na
něčem
v posledních týdnech lékaři

shodují, pak je to doporučení, ať jdou lidé do přírody
– jednak v otevřeném prostoru nedochází ke kulminaci lidí, jednak se na čerstvém vzduchu otužují a
přirozeně zlepšují svou
imunitu.
A
ta
je
k nezaplacení teď stejně
jako v každé době.
Přestože ani kultura ani
vzdělání nejsou v této chvíli
podporovány v prezenční
formě, ani o jedno se nemusíte nutně ochudit. Kdo
nemůže využít internetu a
všech vymožeností virtuálního světa, ve kterém se
dnes pohybují nejen žáci,
ale i studenti naší univerzity třetího věku (mj. hodně
kurzů pro dospělých je dnes
rovněž nabízeno online),
může zkrátka zajít do knihovny – v té si každý ná-

Josef II. má novou pamětní desku
V loňském zářijovém čísle
jsme vás upozorňovali na
výročí návštěvy císaře
Josefa II. v našem městě.
Tuto návštěvu připomínal
nápis na domě č. 70 na
náměstí, kde se v době
návštěvy ubytoval. Nápis se
věnoval druhé ze dvou
údajných návštěv, které
císař do našeho města
podnikl. Cílem jeho návštěv
bylo vytipování vhodných
míst pro vybudování vojenských pevností pro
případné války s Pruskem.

Při první návštěvě se prý
vypravil i na Králický
Sněžník. Pak se krátce
zastavil ve Starém Městě a
„…pokynul na náměstí
shromážděným davům…“.
Druhá cesta císaře vedla 1.
září 1779 z Javorníku přes
Ostružnou do Starého
Města. Zde se zdržel celkem tři dny. Ubytoval se na
náměstí u barvíře Jindřicha
Strohma, jemuž patřil právě dům číslo 10 (dnes č.
70). Poslední den pobytu
ve Starém Městě zašel Josef

II. na mši svatou do kostela
sv. Anny a daroval tehdejšímu faráři 25 zlatých pro
místní chudinu.
Původní nápis na domě byl
již stěží čitelný a město se
rozhodlo jej obnovit. Podle
odborníků však byla původní rytina v tak špatném
stavu, že nešla obnovit, a
proto bylo rozhodnuto o
vytvoření nové mramorové
desky, která nese český
překlad původního textu.
(red)

vštěvník také přijde na své
– najdete zde vše – od knih
populárně naučných až po
ty oddechové.
A k tomu všemu můžete
nějaký ten čas strávit i se
Zlatým rohem, nabídneme
vám nejen informace o
chodu města, školy či výlet
do naší „městské“ historie
očima kronikářů, ale přidáme vám k tomu i koktejl
namíchaný speciálně pro
listopadové dny – zajímavosti o ptačích návštěvnících, kteří právě odletěli, i
radu, jak si krátit zimní
měsíce pozorováním těch,
co zůstali; pár tipů, jak si
užít listopadové tradice a co
zkusit nového a nově vyhradíme trochu prostoru i
pro děti. (red)
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PŘIPRAVUJE SE

SNOW FILM FEST Staré Město vás zve za hranice možností
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky z. s. pořádá v kině
Sněžník v sobotu 14. listopadu 2020 třetí ročník
festivalu SNOW FILM FEST,
kde se můžete těšit na
celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích.
SNOW FILM FEST není
žádným
nováčkem
–
v republice se koná již od
roku 2011 a ve Starém
Městě se jedná, jak je řečeno výše, už o třetí ročník.
Díky této zimní verzi Expediční kamery se s každým
podzimem na plátnech kin,
multikin, klubů, kaváren a
škol objevuje přehlídka
těch nejlepších zimních
outdoorových filmů z domácí i zahraniční produkce.
Ani tento rok jeho pořadatelé neuvažovali jinak a
s odhodláním vlastním i
hrdinům cestovatelských
snímků, které uvidíte, se
rozhodli, že festival bude, i
když bude nutno sáhnout
k omezujícím
opatřením
dle aktuální situace. Festi-

val se koná ve více než 200
českých a slovenských
místech od října do prosince, některá místa tedy svůj
termín již musela posunout; staroměstský pořadatel vsází vše na jednu kartu,
tj. 14. listopadu. Náhradní
termín
vzhledem
k pracovní
vytíženosti
místních pořadatelů bohužel nelze uskutečnit, budeme tedy držet palce, aby
akce opět vyšla a nebyla o
nic méně úspěšná, než
předchozí ročníky.
V programu letošního ročníku najdete čtyři hlavní a
dva bonusové filmy. Těšit
se tak můžete na pořádnou
nálož lyžařských, horolezeckých, vodáckých a cestovatelských zážitků. Ve
snímku K2:
Impossible
descent budete
svědky
prvního úspěšného pokusu
polského borce Andrzeje
sjet tuhle nebezpečnou
krásnou horu na lyžích.
Díky
dokumentu Viktor
Beránek – Zamyslenia
nad životom se aspoň na

pár minut můžete podívat
na svět očima zkušeného
tatranského nosiče a skutečného horala. Krátký
animovaný film o dvojici
superzáchranářů Horse
Piste odlehčí
naléhavou
atmosféru. K některým
svahům prostě cesty nevedou, jediný způsob, jak se k
nim dostat je zabalit lyže
na raft a pokořit vodní živel
hned dvakrát, jak uvidíte
ve snímku Float to ski.
Oba bonusové filmy jsou
lyžařské,
zatímco
snímek Persian
Lines vás
přenese do ulic i na svahy
pohostinného Íránu, lyžaři

ve filmu Crossing Lebanon si vybrali zatím velmi
neobvyklou
skialpovou
destinaci.
Začátek festivalu je v 17.00
a za vstupenku zaplatíte
100 Kč. Večer zpestří svou
zajímavou
přednáškou
Jarka Metelka, vášnivý
cestoval a pohodář. Po celý
večer bude k dispozici něco
dobrého k jídlu a pití. Na
závěr celého festivalu proběhne hlasování o nejlepší
film a bohatá tombola.
(Škrottová, Ryantová, red)

Pojďme ven – máme kam
V listopadu vám vzhledem k anti-Covidovým opatřením mnoho kulturních ani sportovních akcí nabídnout nemůžeme. Ovšem ducha a tělo lze povzbudit i procházkami po okolí, které nabízí nádherné výhledy. Podzimní měsíce
jsou k tomu navíc jak stvořené už s ohledem na pestrou paletu barev a měkké světlo, které potěší nejen oko fotografa, ale oko každého, kdo v takové dny vyrazí ven. A protože většina z nás místních chodí stále po stejných zaběhlých trasách a na obvyklá místa, zkuste to s námi tentokrát trochu jinak. Pojďme se chovat jako turisté a projít
se po turistických značkách. Můžeme tak stejně jako turisté objevit nová zákoutí a dívat se na zdejší hory, jako
bychom je viděli poprvé – s úžasem.
Nejkrásnější výhledy na přecházet, až ji definitivně ale odbočíme doleva za čovat po modré a vlastně po
masiv jsou z protějších opustíte a lesem vystoupáte kapličku a půjdeme nezna- hlavní cestě Malým Vrbnem
kopců, a tak vás protáhne- na louky na první vyhlídko- čenou polní cestou rovnou až do Starého Města. A
me turistickými trasami na vé místo kousek od šléglov- za nosem. Cestou necestou nebo si zajít ještě do Kronvýchodní straně, které ského vysílače a odtud se projděte kolem bunkrů a felzova a dál si užívat zvlaž
k lesu něnou zelenou krajinu,
nejsou náročné, kdykoli se vydáte po loukách ke kap- dojděte
můžete vrátit a jako bonus ličce. Masiv sice máte za k rozcestníku nad Medvědí kterou by nám záviděl
si užijete otevřenou a sebou, nalevo od vás se ale roklí. Dál se můžete vydat kdejaký golfový resort. Ať
okouzlující scenérii. Pojď- otevírají výhledy na Pa- buď po červené zpátky přes půjdete celou trasu nebo se
me najít modrou turistickou prsek a okolí a vpravo na Jelen dolů do Starého Města kdykoli otočíte a půjdete
značku, třeba z náměstí. Po neokoukanou Hanušovic- a cestou nechat oči na pro- zpátky, pokaždé si užijete
ní vyrazíme směrem ke kou vrchovinu a před sebou tějším masivu, nebo si zajít jiné výhledy. Tak si obujte
koupališti a dál přes Hajmr- máte Hrubý Jeseník. U kap- po červené doprava ke boty a vyrazte, nebudete
lov. Dávejte ale pozor, zna- ličky se zastavte, nadechně- Kutnému vrchu. Ten leží na litovat jediného okamžiku.
čení nevede vždy po silnici, te, dejte si svačinu a pokud hranici lesa a je na něm Bude vám dobře na duši i
naopak snaží se vás vést budete mít chuť, pokračujte křižovatka dvou tras – čer- na těle. A jestli vyfotíte něco
zajímavými
zkratkami. s námi dál. Tady vás ale tak vené a žluté. Odtud se mů- zajímavého, podělte se
Vlastně už od Hajmrlova trochu svedeme z cesty. žete dát po žluté dál lesem s námi, budeme rádi! (red)
budete hlavní cestu jen Nepůjdeme dál po modré, do Medvědí rokle a pokra-
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Knižní tipy na listopad …
Název knihy: Ženy, které běhaly s vlky
Autor: Clarissa Pinkola Estés
V každé ženě žije nezkrotitelná síla naplněná zdravými instinkty, tvořivostí a nesmrtelným poznáním.
Autorka se v této knize zabývá mýty, pohádkami a
příběhy (z nichž mnohé pocházejí z její vlastní rodiny) s cílem pomoct ženám spojit se znovu se zdravými vlastnostmi instinktivní povahy. V příbězích a
komentářích poznáme prototyp Divošky a zjistíme,
jak úžasné je být odvážnou ženou. Archetyp Divošky
zde představuje instinktivní povahu ženy. Divoška je
ale ohroženým druhem, neboť snaha společnosti
zcivilizovat ženu do strnulých rolí utlumila tyto dary
přírody. Kniha je díky příběhům velmi čtivá, autorka
nabízí kvalitní vhled do psychologie žen. Již od svého
prvního vydání získává kniha vysoké hodnocení na
celém světě. (databazeknih.cz)

Název knihy: Příběh skříně: O tom, jak funguje módní průmysl
Autor: Veronika Blabla Hubková

Příběh skříně je psaní o tom, jak funguje módní průmysl. Nemusíte se bát, že po
přečtení přestanete nakupovat oblečení. Nepřestanete, jen ho možná začnete
nakupovat
jinak,
s
rozmyslem.
Příběh skříně přináší základní vhled do problematiky současného fungování
módního světa. Najdete v ní odpovědi na otázky: Jak fungují textilní kontejnery? Co se děje s neprodaným oblečením? Jak je možné vyrobit a prodat tričko
za tři stovky Může bojkot řetězců napomoci ke zlepšení pracovních podmínek v
zemích třetího světa? Co je to rychlá, pomalá a udržitelná móda? Jak si vyprovodit z šatníku chaos? A další… Na podložených faktech kniha vysvětluje, jaký
je rozdíl mezi oblečením z biobavlny a bavlny. Kolik je potřeba na výrobu jednoho trička nebo džínů vody nebo třeba odkud se bere v oblečení chemie. Upozorňuje na dopady módního průmyslu na životní prostředí, vysvětluje obchodní modely značek a řetězců. Zabývá se problematikou levné pracovní síly. Jako
největší problém vidí netransparentnost módních řetězců, jejichž majitelé
mnohdy ani sami nevědí, za jakých podmínek bylo jejich zboží vyrobeno. (Gol,
databazeknih.cz)

Sbor dobrovolných hasičů si pro Vás připravil
prodej

VÁNOČN
NÍCH KAPRŮ
a
ostatních sladkovodních ryb (lín, amur, štika).

Prodej bude probíhat 23. 12. 2020 od 9:00 do 17:00, nebo do
vyprodání zásob u hasičské zbrojnice ve Starém Městě.
Ryby Vám samozřejmě na požádání opracujeme.
K ochutnávce budou připraveny rybí speciality.
Ceník ryb: kapr 90 kč/kg lín 100 kč/kg amur 95 kč/kg štika 220
kč/kg
Rybu lze objednat na tel: 775498839, nebo prostřednictvím emailu: sdh-stare-mesto@seznam.cz

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI LISTOPADU
HALINA PAWLOWSKÁ: MANUÁL ZRALÉ
ŽENY
Místo: KD Zábřeh
Datum: 18. listopadu od 19 hodin

Talk show úspěšné spisovatelky, scenáristky,
ale i výborné vypravěčky HALINY PAWLOWSKÉ. Chcete být obletovaná, krásná a věčně
mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které
vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, sami se zeptejte na všechno, co
vás zajímá, a nechte si poradit. A hlavně – přijďte se zasmát!
Vstupné 280,- a 320,- Kč. www.kulturak.info

KLASIKA VIVA: PAVEL SVOBODA & IVA
KRAMPEROVÁ
Místo: Kaple, ul. Průchodní, Jeseník
Datum: 21. listopadu od 19 hodin

Mohutný zvuk varhan a líbezné tóny houslí
vykouzlí v jesenické Kapli neopakovatelnou
atmosféru. Čeká nás zážitek téměř nadpozemský. Pavel Svoboda je český varhaník a dramaturg, vítěz mezinárodních varhanních soutěží a
sólista souboru Barocco sempre qiovane. Jako
sólista dále vystoupil s řadou orchestrů a na
řadě zahraničních festivalů. Iva Kramperová je
vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou,
spolupracuje s osobnostmi jako Václav Hudeček, Jiří Bárta, Ivan Ženatý a dalších. Vstupné
150,- Kč. www.mkzjes.cz

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK
Místo: KD Zábřeh
Datum: 27. listopadu od 19:00 hodin

Pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského
ženského popu. Naše absolutně nejpopulárnější
zpěvačka a majitelka dvaceti Českých slavíků
Lucie Bílá představí v Zábřehu písničky z nového alba s názvem Ta o mně. Lucie zde zpívá o
lásce a radosti ze života – osobitě, emotivně,
energicky i něžně… Vstupné 890,-, 950,- a 990,Kč. www.kulturak.info

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Místo: DK ŠUMPERK
Datum: 27. listopadu od 19:00 hodin

Věčný romantik Jakub Smolík, který v loňském
roce oslavil spolu s přáteli z branže své 60.
narozeniny, se po letech vrací s doprovodnou
skupinou do Šumperka. Vstupné 300,-, 350,- a
400,- Kč. www.dksumperk.cz

ŽALMAN & SPOL. - PAVEL LOHONKA
Místo: Divadlo Petra Bezruče Jeseník
Datum: 30. listopadu od 19 hodin

Hudební sezóna 2020 je pro kapelu Žalman &
Spol. obdobím přípravy na blížící se Žalmanovy
pětasedmdesátiny, které připadají na rok 2021.
K tomu kapela připravuje nové autorské album
a řadu narozeninových koncertů v prestižních
sálech. Na novém CD se objeví několik zajímavých a nečekaných hostů, například paní Ivana
Pokorná, harfenistka orchestru Národního
divadla.
Vstupné
290,320,Kč.
www.mkzjes.cz
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RŮZNÉ

Listopadové tradice uzavírají, uklidňují, zasytí, a přejí rodinám
Listopad nám i přírodě
přináší zklidnění, a tak i bez
vládních omezení míváme
daleko častěji chuť trávit
čas doma. Něco podobného
koneckonců právě dělá i
příroda kolem. Připravuje
se k zimnímu klidu. Čekají ji
měsíce chladu a sucha, je
třeba minimalizovat výdej
energie a odpočinout si. Je
třeba se dobře připravit,
jinak na tato náročná období nebudeme mít dostatek
energie.
A k zpomalení a nabírání sil
na zimu může dobře posloužit i návrat k tradicím.
Ty ostatně sloužily často
nejen k nabírání sil prostřednictvím jídla a odpočinku, ale i k vlastnímu
popřemýšlení a zhodnocení
uplynulých měsíců, či návratu k předkům. Tohle vše
právě naši předkové dobře
věděli a podle toho také žili.
Hned na přelomu října a
listopadu začínali v různých
kulturách lidé tím, že uctívali své předky a komunikovali se zemřelými. Ať jsou
to naše dušičky, angloamerický Halloween nebo mexické El Día de los Muertos.
Lidé se uvědomovali, že
spojení s předky a minulostí
je pro nás důležité, neboť
oni nám nic dlužni nejsou,

ale my jim vděčíme za život.
„V dřívějších dobách se
předkové uctívali také tím,
že se pro ně uspořádala
hostina, původně docházeli
příbuzní pojíst přímo na
hroby svých zesnulých.
Později se pro ně prostíralo
doma, nosilo se jim na hrob
jídlo, dnes už jen květiny a
svíčky. Pořádaly se průvody, místy se koledovalo.
Peklo se obřadní pečivo
„kosti“ nebo „dušičky“. Po
setmění se do okna dávaly
speciální chleby upečené
pro duše v očistci, které se v
noci vracely do rodného
domu. Kousek těsta se při
pečení vhodil do ohně, aby
se jim v očistci ulevilo.“
(Leňová)
Na svátek svatého Martina,
který slavíme 11. listopadu, se například tradičně
hodnotil předchozí hospodářský rok, vypláceli se
najímaní
pomocníci
a
k tomu všemu patřily neodmyslitelně i martinské
husy, které sloužily jako
syté a tučné jídlo, které
vyživí tělo na zimu. V listopadu proto také začínaly
vždy hony. Nejen kvůli vyšší
potřebě masa, ale podzimní
hony měly také svůj důvod
v potřebě snížit počet stád
na velikost, kterou bude

možné přes zimu opatřit a
uživit. U nás se o lov starají
myslivci se svým patronem
svatým Hubertem. Hubert
ale nemá na starosti jen
střílení, můžeme ho zároveň vnímat jako člověka,
který ctí přírodu a umí
pracovat s tichem. Hubert
ostatně slaví svůj svátek –
jak jinak – 3. listopadu a
váže se k němu mnoho
místních tradic. Slavnostní
průvody, hostiny a zábavy
oslavují nejen myslivost
jako péči o lesy a zvěř, ale
nesou v sobě i silný prvek
poděkování a uctění přírodních sil. V pohanských
tradicích se na podzim
uctíval rohatý bůh lovu,
pozemských sil, lesa a proměn v přírodě a v den jeho
svátku se konal rituál požehnání všech loveckých
zbraní. Římané zasvětili
listopad bohyni lovu Dianě.
A u nás Hubert listopad
otevírá a svatý Ondřej uzavírá. 30. listopadu totiž slaví
svátek svatý Ondřej, patron
rybářů
a
obchodníků
s rybami. S tím jsou spojeny
i výlovy nebo spíš výpusti
rybníků.
Ovšem nejen masem a rybami živ je člověk. Naštěstí
nám na podzim příroda
poskytuje dostatek dalších

zdrojů, které jsou důležité
pro naši výživu. Vitamíny a
další tvůrce naší imunity
sice už nečerpáme tolik ze
syrových letních surovin,
ale máme tu další zázraky.
Krom kořenové zeleniny,
řepy, máme již k dispozici
také usušené luštěniny,
kysané zelí, nastrouhaný
křen.
S delší dobou trávenou
doma se přímo nabízí možnost delší přípravy pokrmů,
ať již hustých polévek a
směsí „co dům dal“, nebo
nejrůznějších ragú, gulášů,
perkeltů, eintopfů, nebo jak
těmto tradičním zimním
pokrmům chceme říkat.
Můžeme i déle posedět
kolem stolu a naslouchat si
navzájem. Dnes už u toho
nebudeme drát peří, ale
můžeme společně zavařovat, dělat přesnídávky,
dlabat s dětmi dýni nebo
jen tak sedět, dát si kafe a
užívat si vzájemnou společnost. K tomu můžeme po
vzoru generací před námi
poděkovat za uplynulý rok,
zhodnotit nové zkušenosti,
odhodit, co nás trápilo a
v klidu se připravit na vánoční závody. (red)

LISTOPADOVÉ VAŘENÍ

Řepné ragú s dýní a rozmarýnem
Ingredience: 300 g dýně hokkaido i se slupkou, 4 lžíce olivového oleje, 1 ks mrkve, 2 ks řapíkatého celeru, 1 ks velké červené cibule, 1,5 lžíce nasekaného čerstvého rozmarýnu, 1 ks středně velké červené řepy, 1,5 lžíce kukuřičného škrobu,
mořská sůl, nasekaná hladkolistá petržel k podávání, cca 1 litr vody
Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Dýni nakrájejte na stejně velké kostky, naskládejte na plech vyložený pečicím papírem, zakápněte olejem, osolte, promíchejte a upečte dopoloměkka. Mrkev a celer oloupejte, nakrájejte na kostičky a
orestujte v rozehřátém oleji v hrnci. Cibuli oloupejte, nakrájejte nadrobno, přisypte k mrkvi, přidejte rozmarýn a opékejte
cca 2 minuty. Zeleninový základ zalijte 1 l vody. Řepu oloupejte, nakrájejte na kostičky a vařte doměkka, zhruba 30 minut.
Ve 100 ml vody rozmíchejte škrob, vlijte do polévky, povařte 2 minuty, přisypte opečenou dýni a promíchejte. Osolte a
ozdobte nasekanou petrželovou natí. Vhodné podávat s brambory nebo rýží. Dobrou chuť! (www. freshiprima.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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Když nám sousedi odletí na jih… A my tu zůstaneme
Typickou součástí podzimu
je cestování do teplých
krajů. Nezdá se vám to?
Pravda, netýká se to tolik
nás samotných; naštěstí
naši ptačí sousedé mohou
stále cestovat volně. A tak
se rok s rokem sešel a ti
z nás, kteří pozorují okolní
krajinu, si jistě mohli povšimnout, že naši přírodu
opustili někteří ptáci, kteří
nám v létě dělali povětšinou příjemnou společnost.
A proč nás vlastně tito
jedinci opouštějí? Je to
především kvůli nedostatku potravy, které díky
ochlazujícímu se vzduchu
začíná ubývat. Většina
našich ptáků se na zimu
vydává za teplem do oblasti Středozemního moře a
někteří až do Afriky. Mezi
tažné druhy ptáků, se kterými se můžeme na Staroměstsku setkat, patří například vlaštovka obecná,
jiřička obecná, čáp bílý,
kukačka obecná, špaček
obecný, skřivan polní, nebo
náš
místní
chráněnec
chřástal polní.
Jiřička obecná je letos tak
trochu celebritou, a to
nejen ve Starém Městě, kde
její letošní horlivé osídlování všemožných oken
budilo v našich spoluobčanech záchvaty kreativity, se
kterou
jí
bránili
v dosídlování. Česká ornitologická společnost jiřičku
totiž vyhlásila ptákem roku
2020.
Udělením
titulu jiřičce
obecné chtějí
ornitologové
upozornit
právě na ubývání vhodného životního prostředí
vlivem stavebních úprav a
zásahů do hnízdišť. Jiřičky
žijí v souladu s člověkem
po tisíciletí a dlouhou dobu
se jednalo o vztah harmonický, trhliny začal získávat
až
v poslední
době. „Intenzivní velkoplošné
hospodaření
narušující
pestrost krajiny, masivní
aplikace chemikálií – to vše
způsobuje úbytek hmyzu.

K tomu se přidává i další,
poměrně nový trend – shazování
jiřiččích
hnízd
v obavách z hromadícího se
trusu pod nimi. Přitom stačí
pod hnízdo umístit podložku, která trus zachytí,“ radí
ornitolog Viktora. Pozornost si zaslouží i bránění
v samotné stavbě hnízd.
„Nebezpečím pro jiřičky jsou
mechanické
zábrany,
z nichž nejhorší jsou bodce,
které mohou ptáky zraňovat. Popřípadě vlastníci
instalují na stěny provizorní
překážky – igelitové tašky,
CD disky, v horším případě
volně vlající síťovinu, která
pro ně může být smrtící
pastí. My lidé se tak připravujeme o malé pomocníky,
kteří nás zbavují komárů,
mšic a dalšího hmyzu,“ vysvětluje
Viktora.
Mimochodem víte, že na
jiřičky pamatuje i zákon?
Pozor na odstraňování byť
prázdných hnízd! Všichni
volně žijící ptáci jsou u nás
totiž chránění podle § 5a
zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Kromě úmyslného odchytu
a usmrcování patří mezi
zakázané činnosti i poškozování, ničení a odstraňování hnízd. Je přitom zcela
lhostejno, kde se hnízdo
nachází a zda je v daný
moment obsazeno. Neměli
bychom tedy svévolně
odstraňovat ani neobsazená hnízda na podzim po
vyhnízdění, ať jsou kdekoli.
A pokuta je nemalá – až
100 tisíc pro jednotlivce a 2
miliony pro podnikatele!
Zkusme propříště být tedy
trochu přívětivější, ostatně
dříve platilo, že jiřička
přináší do domu štěstí. A
s ním i trochu tajemna ornitologové totiž dosud
neodhalili, kde v Africe
jiřička přezimuje. Ví se, že
překonává Saharu, ale
zbytek je její tajemství. A
pokud nejste fanoušci záhad, pamatujte alespoň, že

kromě toho pochytá až půl
milionu kusů hmyzu.
Nemálo fanoušků si ve
Starém Městě našli i čápové. Online přenos z jejich
hnízda na komínu v areálu
firmy PRO-BIO má své
pravidelné
sledující
a
v popularitě předčí mnohé
televizní počiny. Vždyť
loňské neštěstí, kdy bouře
zabila samičku, a dvě mláďata uvízla pod hnízdem,
odstartovalo mnoho volání
o pomoc. Vše dopadlo, jak
nejlépe mohlo a letos bylo
hnízdo opět plné a pár
vyvedl celkem čtyři mladé.
Bohužel jedno mládě ještě
před odletem zemřelo.
Zbytek rodiny zřejmě odletěl, ostatně jak většina
českých čápů, do subsaharské Afriky. Čápi
bílí hnízdící v ČR se od listopadu do února shromažďují v travnatých oblastech
afrických savan a stepí.
Nálezy našich ptáků pocházejí z Etiopie, Keni, Ugandy,
Tanzanie, Mosambiku a
Zimbabwe. Nejvíce nálezů
našich kroužkovanců však
evidujeme
v Jihoafrické
republice, která je zároveň
nejvzdálenější
destinací
našich čápů bílých. Přímá
vzdálenost mezi hnízdištěm a zimovištěm činí
v tomto případě kolem
9000 km. (Cepák)
V neposlední řadě musíme
zmínit ještě jednu místní
hvězdu – chřástala polního.
Zatímco zemědělci mu moc
nefandí, protože se v místě
jeho hnízdišť omezují velkoplošné seče i pastviny
(při výzkumu ve Velké
Británii bylo prokázáno, že
během seče může zahynout
až dvě třetiny hnízdících
chřástalů), fanoušci letních
nocí za zvuku chřástala
jásají. Ve Středozemí mají
cikády,
my
chřástaly.
Chřástal byl v osmdesátých
letech díky zemědělství
v naší republice téměř
vyhuben,
v posledních
letech se jeho počty i díky

dotačním programům na
jeho ochranu naštěstí zvyšují. Chřástal je ale pořád
„kriticky ohrožený druh,
který byl intenzivním zemědělstvím vytlačen z jižní
části naší republiky do našich podhorských oblastí,
proto si ho zde važme a
hýčkejme jeho louky, které
potřebuje pro svoje hnízdění,“ poznamenává jeho
zastánkyně Lenka Kantorková. Ostatně stejně jako
letní noci s jeho typickým
voláním, i neposečené
louky mají nejen pro
chřástala, ale i pro ostatní
pozorovatele své kouzlo. A
tak doufejme, že se z jižní
Afriky, kam již na konci léta
odletěl přezimovat, na jaře
opět vrátí. Bez něj by to
léto zkrátka nebylo úplné.
Jistě by se dala o všech
našich sezónních ptačích
sousedech napsat spousta
zajímavých
informací,
bohužel nemáme tolik
prostoru. Snad tedy můžeme prozatím uzavřít toto
povídání tím, že zatímco
budeme čekat na jaro, až se
všichni vrátí, můžeme se
teď věnovat pozorování
těch otužilejších, kteří tu
zůstávají.
Nejčastějšími
návštěvníky krmítek, které
výborně slouží právě i k
pozorování, budou jistě
sýkorky, vrabci či kosi.
Mnoho druhů lze přilákat
na slunečnicová semena,
vlašské ořechy nebo lojové
koule. Jen pozor, kam krmítko umístíte. „Doporučujeme nedávat krmítko do
bezprostřední
blízkosti
okna. Ptáci v něm vidí jeho
odraz a nárazem do okna se
mohou zranit nebo zabít.
Okna lze proti nárazům
zabezpečit žaluziemi nebo
záclonou.“ říká ornitoložka
Dita Hořáková.
Tak hurá na to, krmítko a
jeho ptačí návštěvníci vám
rozhodně zpříjemní zimní
dny, aniž byste museli
vytáhnout paty z domova.
(Janoušková)
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Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
Město slouží občanům aneb jak se mění praktický život
Vážení čtenáři, v prvním
díle našeho listování kronikami města jsme se věnovali občanské vybavenosti,
vzpomněli jsme provozovny již zaniklé, připomněli
ty, jež slouží k spokojenosti
nás občanů dodnes. Vynechali jsme jistě mnohé, ale
vzhledem k vyhrazenému
prostoru jsme se snažili o
co nejpestřejší výčet toho
nejdůležitějšího z minulého
dvacetiletí. Pokud jste při
čtení marně čekali na
zmínku o něčem podle vás
důležitém a nedočkali jste
se, omlouváme se. Věřte, že
jsme se snažili nic nevynechat. Budeme rádi, pokud
nám napíšete a podělíte se
o vaši vzpomínku. Možná
by se na závěr celého cyklu
ještě mohla přidat kapitola
s názvem Co se nevešlo….
Dnešní povídání otevřeme
návštěvou areálu kasáren.
Vojenský útvar ve Starém
Městě zanikl k 31. prosinci
2001, ale město tento areál
převzalo až 31. října 2005.
Účetní hodnota získaného
majetku činila 60 mil. Kč.
Záměrem vedení města
bylo od počátku, aby tyto
budovy sloužily rozvoji
podnikání v našem regionu
a z počátku po roce 2001
byl také u některých zdejších podnikatelů o objekty
dost velký zájem. Dlouhé
řízení však některé z nich
odradilo, a když se navíc
naskytly i jiné a lepší možnosti v novém areálu bývalého státního statku z let
1989 – 1990, dali přednost
těmto možnostem.
Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) vyhlásilo
počátkem roku 2007 dotační program na úpravu a
využití bývalých vojenských objektů. Ve spolupráci s firmou FORTEX
Šumperk byla vypracována

studie na komplexní využití
areálu pro účely sociálního
a zdravotního zaměření.
Návrh
uvažoval
s rekonstrukcí jednotlivých
zděných objektů na dům
s pečovatelskou
službou
(DPS), léčebnu dlouhodobě
nemocných (LDN) a byty
pro zdravotnický personál.
Ostatní objekty měly sloužit jako technické zázemí,
počítalo se s parkovou
úpravou celého areálu.
Celkové náklady byly vyčísleny na 230 mil. Kč, realizace měla trvat tři roky,
80% nákladů měla pokrýt
dotace. Žádost města však
v závěru roku 2007 nebyla
přijata, další pokus již vedení města neopakovalo i s

ohledem na nový způsob
financování provozu sociálních zařízení (příspěvky
již nedostávají zřizovatelé
sociálních zařízení, ale
přímo klienti, kteří si
z těchto příspěvků péči
hradili sami). Bohužel,
nebo bohudík? Chyběla
odvaha tehdejšímu vedení
města, nebo zvítězil pud
sebezáchovy?
Vyřešit možnost komplexního využití celého areálu
se vedení města nedařilo,
přestože bylo vyzváno
několik firem ke zpracování návrhu na jeho využití a
celý areál byl zařazen do
Národní databáze brownfieldů, která byla na inter-

netu volně přístupná. Možnost pronájmu některých
objektů, případně volných
ploch využilo 10 místních
podnikatelů
k uzavření
nájemních smluv. Proto se
vedení města rozhodlo
v části areálu vybudovat
sběrný dvůr. Za pomoci
dotace z prostředků MŽP
ČR a SFŽP byl sběrný dvůr
vybudován
a
souhlas
s užíváním stavby byl vydán v závěru roku 2011.
V druhé polovině roku
2018 zahájili pracovníci
provozovny MBH postupnou úpravu sklepních prostor v objektu č. 2 s cílem
vybudovat technické a
sociální zázemí provozovny. Práce byly dokončeny
v roce
2019.
K dispozici mají
dílnu, kotelnu,
tři sklady, sociální
zařízení,
dvě šatny a
místnost
pro
archiv. V uvolněných přízemních prostorách
radnice
dnes
sídlí kancelář
MBH.
V současné době je
v budově č. 2 vedle provozovny MBH jeden byt a
zbytek
objektu
má
v pronájmu občanské sdružení Staroměstští patrioti,
provozují v něm Muzeum
vojenské historie a Staroměstska.
Budovu
č.
11
má
v pronájmu občanské sdružení Beton bunkr klub
Kronfelzov (BBCK), který
provozuje Vojenské muzeum a opevnění na Staroměstsku.
Objekty č. 5 a 6 vlastní
soukromí
podnikatelé,
objekty č. 10 a 13 jsou
v nájmu fyzických osob,
část veřejných ploch je

rovněž
pronajímaná.
V areálu je umístěna prodejna stavebnin. Budovy č.
3 a 4 jsou prakticky prázdné (v budově č. 3 jsou využívané pouze dvě místnosti,
stejně tak v budově č 4).
Druhá část dnešního listování se věnuje bydlení.
V období před rokem 2000
se díky staroměstským
podnikům podařilo v rámci
dotačních titulů významně
rozšířit bytový fond ve
městě.
Státní
statek
v sedmdesátých
letech
započal s výstavbou rodinných domků ve vlastní režii
(Zemědělská ulice, sídliště
1. máje, ulice Polní a sídliště Květná). Celkem se jednalo o 103 rodinných domků. Rudné doly postavily
v ulici Nová 22 bytových
jednotek typu OKAL. Na
náměstí Osvobození a
v Jesenické ulici bylo postaveno v panelové zástavbě celkem 61 bytů, dva
bytové domy postavily
Státní lesy pro zaměstnance
Lesního
závodu
v Hornické ulici. V sídlišti
Budovatelů bylo ve spolupráci města a Státního
statku postaveno celkem
87 bytů. Rodinné domky
Státního
statku
byly
v rámci privatizace postupně prodány nájemníkům. To byl asi hlavní důvod, že po roce 2000 mezi
občany nebyl zájem o výstavbu rodinných domků.
Až v květnu 2017 se začaly
stavět dva rodinné domky
v Zemědělské ulici.
V roce 2005 město vlastnilo 360 bytů. Vedení města
na podzim roku 2007 vytipovalo domy k prodeji a
schválilo Zásady pro prodej
bytů, nebytových prostor a
bytových domů z majetku
města. Byty byly nájemníkům prodávány v souladu
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se schválenými Zásadami
za cenu 30% znaleckého
posudku. Pokud stávající
nájemník neměl zájem byt
koupit, byl mu po vzájemné
dohodě přidělen jiný vhodný byt a uvolněný byt byl
nabídnut do obálkové soutěže. Postupně se tak prodalo 130 bytů. V majetku
města zůstalo celkem 230
bytů v panelových domech
v sídlišti Budovatelů a v
Jesenické ulici, dále byty
v kulturním domě, kině,
zdravotním
středisku, v Hanušovické
159 (DPS), v Horní ulici č.
319 a v jednom bytovém
domě v Nové Senince. Že
prodej bytů nájemníkům
bylo správné rozhodnutí,
svědčí skutečnost, že si je
noví vlastníci postupně
opravují a modernizují.
Městu pak zůstává více
prostředků na údržbu a
modernizaci
vlastního
bytového fondu.
Otázku, čím v městských
bytech topit, si kladli naši
radní již v roce 1996. Čas
plynul, radní se měnili a
stejnou otázku si kladli a
kladou i naši současní
zastupitelé. Názory představitelů města se za uplynulých dvacet let příliš
neměnily, neměnil se ani
poměr příznivců a odpůrců
biomasy i pevného paliva.
Bylo vypracováno několik
koncepcí vytápění, většinou skončily v šuplíku. Na
čem se většinou shodli, byl
fakt, že problém je třeba
řešit, ale na způsobu, jak ho
řešit, se až doposud shoda
nenašla. Jen ten kouř ze
spalování všeho možného
zůstává a otravuje nám
vzduch i sousedské vztahy.
S bydlením úzce souvisí i
kvalita vodovodních a
kanalizačních sítí. V roce
2005 začala největší investiční akce na území Starého
Města v poválečné době.
Vodohospodářské zařízení
a. s. Šumperk (VHZ Šumperk)
ve
spolupráci
s městem začalo realizovat
rekonstrukci a dostavbu

kanalizace (stokové sítě) ve
Starém Městě v hodnotě
105 mil. Kč. Projekt získal
75% finanční podporu
Fondu soudržnosti Evropské unie, podíl Starého
Města činil 10 mil. Kč. Kanalizační síť i přípojky
k jednotlivým
objektům
byly ke konci roku 2007
dokončeny, proběhla i
kolaudace
domovních
přípojek. Nově bylo připojeno celkem 130 objektů.
Vlastní ČOV byla dokončena v polovině roku 2008.
ZM schválilo finanční příspěvek vlastníkům nemovitostí na vybudování přípojek a pomoc při kolaudaci
přípojek. Finanční příspěvek činil 400 Kč/bm přípojky, vybudováno bylo
celkem 1 050 m přípojek.
Hromadnou
kolaudaci
přípojek zajistila firma

v letních měsících vznikaly
velké
problémy
s nedostatkem vody. Provozování tohoto vodovodu
jako vodovodu s užitkovou
vodou představovalo latentní riziko možných
onemocnění.
Případný
dovoz pitné vody a používání balených vod by výrazně zatížil jak rozpočet
města, tak i rozpočty občanů, žijících v této lokalitě.
Skutečnost, že větší část
města byla zásobována bez
větších problémů z veřejného vodovodu, vyvolávalo
u občanů žijících v této
lokalitě oprávněnou nespokojenost vůči vedení
města. Vedení města společně s VHZ Šumperk hledaly způsob, jak situaci
řešit. V únoru 2009 přijala
Evropská komise na základě žádosti VHZ Šumperk a

PROINK Ladislava Trčky.
Také stav veřejného vodovodu ve městě vyžadoval
pozornost. Sídliště 1. máje
a ulice Nová (cca 180 trvale
bydlících obyvatel), včetně
menšího rekreačního střediska (bývalý TOS Olomouc) a restauračního
zařízení na koupališti, se
nacházely mimo tlakový
systém veřejného vodovodu, který je ve vlastnictví
VHZ Šumperk. Tato lokalita byla v minulosti zásobována ze zdroje vody ve
vlastnictví státního statku.
„Kvalita vody“ v této místní
síti byla až do počátku
nového století „tolerována“, ale tato tolerance
skončila
v roce
2003
striktním
rozhodnutím
Krajské hygienické stanice
v Olomouci o zákazu používání vody z tohoto zdroje
jako pitné. Navíc vydatnost
zdroje byla velmi nízká a

vedení Starého Města rozhodnutí dodatečně zařadit
akci Vodovod Staré Město
do velkého projektu „Zlepšení kvality vod horního
povodí řeky Moravy – I.
fáze“ (součástí tohoto velkého projektu byla i akce
„Rekonstrukce a dostavba
kanalizace Staré Město“),
podmínkou však bylo realizovat výstavbu vodovodu
do konce roku 2009. Investorem stavby bylo VHZ
Šumperk,
zhotovitelem
firma EKOZIS Zábřeh, s.r.o.
Stavba
byla
zahájena
v měsíci
dubnu
2009,
ukončena do konce roku
2009. Bylo vybudováno
celkem 2,5 km vodovodních řádů, opraven a technologií vybaven vodojem U
koupaliště a nově vybudován vodojem HTP o objemu
2 x 50 m3. Touto investicí
byl vyřešen dlouhodobý
problém
v zásobování
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pitnou vodou v této lokalitě. Stávající zabezpečený
zdroj pitné vody nyní slouží nově vzniklému jednotnému veřejnému vodovodu
ve Starém Městě. Celkové
náklady stavby byly 19 mil
Kč, z dotace bylo uhrazeno
75 %, tj. cca 13,5 mil Kč.
Město se podílelo částkou 2
mil. Kč a uhradilo náklady
na projektovou dokumentaci jednotlivých přípojek
ve výši 100 000,- Kč. Bohužel se tehdejšímu vedení
VHZ a města nepodařilo
dokončit přímé napojení
rodinných domů v sídlišti
1. máje na nový přivaděč
pro nesouhlas vlastníka
dotčených pozemků (LIVE
GREEN AREA) a tak odbor
výstavby MěÚ Hanušovice
povolení vydat nemohl.
Proto byl nucen investor
(VHZ) improvizovat a vodovodní řád napojit na
stávající
přípojky.
K vybudování nových odboček
a
přípojek
k jednotlivým nemovitostem došlo až v červnu
2019. Díky této investici
má město dostatek kvalitní
pitné vody. Problematiku
pitné vody v místních částech města vedení města
v současné době řeší.
Milí čtenáři, naše vycházka
je u konce. V dnešním listování kronikami jsme se
pohybovali uvnitř města,
při procházce jsme si prohlédli domy, v nichž bydlíme, navštívili areál bývalých kasáren a rádi bychom
se i zhluboka nadechli
čistého horského vzduchu,
což musíme prozatím odsunout na (doufám blízké)
později. Připomněli si na
první pohled neviditelnou
vodovodní a kanalizační
síť, na kterou si nevzpomeneme, dokud se nám
sama nepřipomene nějakou nečekanou a nevítanou
událostí. A co nás čeká
příště? Připravte si dobré
boty. Vyrazíme za hranice
města, na cestu tam a zase
zpátky. (Černín)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 49. Rady města
Staré Město ze dne 5. 10. 2020
487. Rada města schvaluje a přijímá dotaci z programu
Podpora lesních ekosystémů 2018 – 2020 (oplocenky) ve
výši 30 800 Kč.
488. Rada města neschvaluje přijetí dotace z programu
Olomouckého
kraje
Program
podpory
kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020 na Filmfest Staré Město
„Doteky kraje“ z důvodu nekonání Filmfest Staré město
v souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR ve věci koronaviru COVID-19
489. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV12-8019703/VB005, Hynčice pod Sušinou, p.č. 1182/1NNK
a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
490. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
k uložení zemního kabelu NN v Hynčicích pod Sušinou u
objektu č.p. 15
491. Rada města schvaluje Mgr. B. Z. a Mgr. I. J. Ph.D jako
členky Školské rady při ZŠ a MŠ Staré Město na období
2020 - 2023
492. Rada města schvaluje prodej motorového vozidla
Škoda Roomster SPZ 3M8 7902 M. K., Martinovská
3017/110, 723 00 Ostrava za cenu 11 555 Kč.
493. Rada města bere na vědomí žádost o prodej části
pozemku p.č. 2224/61 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem o výměře 9 285 m2 s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
494. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 9
495. Rada města schvaluje cenovou nabídku Klempířství
Jan Konkol na opravu – výměny střešní krytiny na domě č.
49, Staré Město (197 000 Kč)
496. Rada města schvaluje zařazení žádosti o byt E. Z. a P.
K. do seznamu žadatelů o byt
497. Rada města bere na vědomí žádost manželů H. a J. D.
o přidělení bytu s tím, že s současnosti není volný byt,
který by jim vyhovoval
498. Rada města neschvaluje přidělení bytu Z. Z.
499. Rada města schvaluje cenovou nabídku ELRAM JS
s.r.o. na opravu elektroinstalace HDV BD č. 400, 401, 403,
404 na sídlišti Budovatelů ve Starém Městě
500. Rada města schvaluje cenovou nabídku ELRAM JS
s.r.o. na úpravu elektroinstalace pro napojení bojlerů BD č.
400, 401, 403, 404 na sídlišti Budovatelů ve Starém Městě
501. Rada města schvaluje Zadávací podmínky a vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu – „Zimní údržba – Staré
Město, Chrastice, Hynčice, Kunčice, Stříbrnice, Nová Seninka“
Rada města bere na vědomí:
- informaci o umístění nového lustru v kapli v Malém Vrbně
- zprávu Ministerstva vnitra o posouzení zákonnosti postupu při propachtování pozemků
- informace k projektu přestavby bývalé MŠ ve Starém
Městě (vznik 9 bytů o výměře cca 445 m2, možnost získání
dotace cca 12 mil. korun)
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MĚSTO

Z jednání zastupitelstva města č. 15 ze
dne 29. září 2020
Jednání se zúčastnilo 11 zastupitelů a 10 občanů. Schválený program měl třináct bodů. Celé jednání trvalo cca tři
hodiny. Materiály k jednotlivým bodům obdrželi členové
ZM společně s pozvánkou. K návrhům, připomínkám a
doporučením vznesených v diskusi na minulém jednání
zastupitelstva nepadlo ani slovo. Kromě majetkoprávních
záležitostí (záměry prodeje a prodeje pozemků) bylo projednáno čerpání rozpočtu města za první pololetí 2020.
Čerpání rozpočtu bylo bez připomínek a dotazů schváleno.
V dalším bodě vzali zastupitelé na vědomí zprávu o trestné
činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu
Obvodního oddělení Hanušovice za rok 2019. Připomínky
ani dotazy k této zprávě nebyly.
V dalším bodě starosta předložil zastupitelům návrh společnosti CBA vybudovat na sídlišti Budovatelů v prostoru
bývalého ředitelství statků prodejnu potravin. Diskuse
k tomuto bodu trvala cca hodinu. Argumenty pro i proti
výstavbě se střídaly, mimo jiné se hovořilo i o potřebě
tento pozemek zachovat pro budoucí výstavbu kotelny pro
sídliště Budovatelů*. Ani po hodinové diskusi k návrhu
společnosti CBA nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé
se nakonec shodli na tom, že prodejnu ano, ale na jiném
pozemku Co bude dál? Jakou odpověď dostanou zástupci
společnosti CBA? Neměli by o tomto návrhu být informováni i občané?
Z diskuse ještě stojí za zmínku problematika odpadů. Otázka odpadů byla na jednání zastupitelstva předmětem diskuse již několikrát, naposledy na jednání ZM č. 11 (12. 12.
2019) i ZM č. 12 (11. 3. 2020). K žádným závěrům se nedospělo ani tenkrát, ani na dnešním jednání.
Celé usnesení z jednání zastupitelstva je na webových
stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města.
*Poznámka redakce:
Otázku čím topit si kladli naši radní již v roce 1996. Stejnou
otázku si kladou naši zastupitelé i dnes a stále nemají jasno. Názory představitelů města se za uplynulých bezmála
dvacet pět let příliš neměnily, neměnil se ani poměr příznivců a odpůrců biomasy. Vypracovalo se několik koncepcí
vytápění, většinou skončily v šuplíku. Na čem se zastupitelé
většinou shodli, byl fakt, že problém je třeba řešit, ale na
způsobu jak ho řešit se až doposud shoda nenašla. Ani
současné vedení radnice se nedokázalo dohodnout na
topném mediu, což je první podmínkou pro další rozhodování. Poslední písemná zmínka o jednání ke koncepci vytápění je zápis z pracovní schůzky zastupitelů z 19. ledna
2017 kde p. František Žák (energetický poradce) se nabídl
jako konzultant k problematice vytápění pro všechny zájemce, než by došlo ke konečnému rozhodnutí o způsobu
vytápění. Nabídka zůstala bez odezvy. Z veřejně dostupných materiálů (usnesení RM a ZM) lze konstatovat, že
koncepce vytápění se již neřešila. Zůstane rozhodování o
způsobu vytápění sídliště Budovatelů jako „kostlivec ve
skříni“ pro nové zastupitele po roce 2022? Asi ano.
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Nové byty ve Starém Městě
Zdá se, že se dočkáme a ve
Starém Městě postavíme
nové malometrážní byty.
Dokončujeme projekt na
přestavbu bývalé mateřské
školky v Hanušovické ulici.

Podle
projektu
bude
v budově po rekonstrukci
devět
malometrážních
bytů. Z toho jeden bude
bezbariérový. V suterénu
bude místnost pro sociál-

ního pracovníka. Projekt
pro město zpracovává
projektová a inženýrská
kancelář PROINK. Na pořízení rekonstrukce budeme
žádat o dotaci. Předpoklá-

daná cena přestavby bude
asi 12 miliónů Kč bez DPH.
Pokud uspějeme a dotaci
získáme, tak příští rok
budeme stavět. (starosta
Jiří
Kamp)

Budeme mít ve Starém Městě novou prodejnu potravin?
Jedním z bodů jednání
zastupitelstva byla nabídka
společnosti CBA vybudovat
ve Starém Městě v prostoru
bývalého ředitelství Státního statku prodejnu potravin o ploše 400 m2. Obdobnou prodejnu v roce 2016
postavila společnost CBA
v Českém Dubu (viz foto).
Výstavba a modernizace
stávajících prodejen je
ostatně hlavním záměrem
družstva CBA po celé republice. V posledních letech se maloobchodní
družstvo CBA s Romanem
Mazákem v čele snaží pomáhat malým prodejnám
s konkurenceschopností na
trhu. Jednak nabízejí asistenci či plánování samotných prodejen a jednak se
snaží poukazovat na legislativní nedostatky a zajiš-

tění lepší pozice například
při jednání s dodavateli.
Díky často nevýhodným
podmínkám oproti velkým
řetězcům totiž malé prodejny nemohou zajistit
zákazníkům stejnou cenovou nabídku. I díky tomu
dochází k velkému úbytku
vesnických prodejen. CBA
momentálně investuje do
modernizace
prodejen,
zlepšení vzhledu a přizpůsobení se dnešním požadavkům zákazníků co do
rozmístění zboží, lepší
přehlednosti, moderního
vybavení i zásobení.
Diskuse
zastupitelů
k tomuto bodu trvala skoro
hodinu, ozývaly se hlasy
pro i proti, nakonec dospěli
zastupitelé k závěru, že
prodejnu ano, ale na jiném
pozemku, neboť existuje

úvaha
v budoucnu
zde postavit
kotelnu
pro
sídliště Budovatelů.
Do
usnesení
z jednání
se
ale tento návrh nedostal.
Co bude dál?
Jakou odpověď dostanou
zástupci společnosti CBA?
Neměli by o
tomto návrhu
být informováni i občané,
aby se mohli
také vyjádřit?
(red)

Z Hanušovic přes Staré Město do Polska rychleji a bezpečně
V zářijovém čísle našeho
zpravodaje jsme Vás informovali, že koncem měsíce září bude dokončena
rekonstrukce silnice Hanušovice – Nová Seninka. Ve
středu 30. září se uskutečnilo ve Starém Městě na
náměstí slavnostní ukončení projektu „Přeshraniční
dostupnost Hanušovice –
Stronie Ślaskie (II/446
Hanušovice – Nová Seninka)“. Slavnostního stříhání
pásky se spolu se starostou
Jiřím Kampem a místostarostou Karlem Raczkem
zúčastnili za investora
(Olomoucký kraj) náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jan Zahradníček
spolu s Milenou Vrbkovou

a za zhotovitele stavby
sdružení SWIETELSKY +
KARETA Ladislav Moťka a
Vlastimil Peštál, Jan Karger
ze společnosti SART-stavby
a rekonstrukce (mosty) a
zástupce projekční společnosti.
Jan Zahradníček ve svém

projevu připomněl, že
projekt se týkal stavebních
úprav silnice II/446 od
Hanušovic směrem k Nové
Senince až po křižovatku se
silnicí III/44649 v délce
téměř třináct kilometrů na
české straně. Rekonstrukce
silnice z Hanušovic k hranicím s Polskem stála téměř
113 milionů korun, z toho
85 milionů pokryla dotace
z evropských fondů a 28
miliony korun přispěl Olomoucký kraj. U našich
polských sousedů se pak
rekonstruovalo necelých
osm kilometrů okresní
silnice od obce Stronie
Ślaskie přes Bolesławów Nowa Morawa až ke státní
hranici. (red)
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V listopadu oslaví svá významná životní
jubilea:
Štefan Daniel
Josef Gebel

VZPOMÍNKA
Už 11 let je tomu, co řekli nám, že nevrátíš se domů. Jen
my chodíme za Tebou vzpomínat k Tvému hrobu.
Dne 25. 11. 2020 vzpomínáme na svého syna

pana MICHALA DLOUHÉHO.

Emílie Hrdličková
Alžběta Konkolová
Marie Mráčková
Jan Mráček
Pavel Mrekva
Alois Pospíšil
Karel Roháček
Emma Šulová
Veronika Trojáková
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

S láskou rodiče, bratr a dcery.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 11. 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka

pana JOSEFA MIKULKY.

Úmrtí:
Gertruda Miková
Narození:
Josef Ján
Komise pro zdravotní a sociální péči děkuje
za kytičky proti rakovině
Český den proti rakovině se letos konal v náhradním
podzimním termínu, a to ve středu 30. září 2020.
S ohledem na počasí jsme stanoviště prodeje kytiček
měli v prostorách kanceláře místního a bytového hospodářství. Ve srovnání s předchozími roky bylo letos výjimečně možné prodávat kytičky až do soboty 3. října na
„pevném“ prodejním místě, což bylo ve staroměstském
infocentru. Celkem si zájemci na obou těchto místech
zakoupili 215 kytiček a sbírka vynesla 5.780,- Kč. Za
tento krásný výsledek děkujeme vám všem, kteří jste do
sbírky přispěli! Částka byla předána na sbírkový účet
Ligy proti rakovině, aby pomohla v prevenci a léčbě
nádorů ledvin a močového měchýře. Nadále je možné
přispět zakoupením tzv. e-kytičky přes dárcovskou textovou zprávu. Více informací o sbírce najdete
na www.denprotirakovine.cz.
Děkujeme všem dárcům a těšíme se na shledanou u
dalšího ročníku!

S láskou vzpomíná dcera Věra, Olda a ostatní rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Komise pro zdravotní a sociální péči děkuje všem občanům, kteří se zapojili do sbírky textilu pro Diakonii
Broumov.
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RŮZNÉ

A tentokráte i něco pro děti
Vzhledem k situaci, která nám velí zůstávat doma, nemohli jsme opomenout ani děti. Ty hledají zpestření o to víc a pokud
vám už dochází doma inspirace nebo hlídáte vnoučata, zabavte je chvíli se Zlatým rohem. A nakonec se můžete i vy sami
proplést bludištěm, vybarvit si podle instrukcí obrázek nebo se jen zasmát nad popleteným obrázkem. Tak pojďte, budeme
si hrát…

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
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ŠKOLA

Základní plavecká výuka
V prvním školním týdnu
byl zahájen plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy.
K těmto žákům školy se
připojilo i 10 dětí z mateřské školy. Letos se jezdilo
do nově zrekonstruovaného bazénu v Šumperku.
Během těchto netradičních
hodin tělesné výchovy se

žáci adaptovali na vodní
prostředí, pod vedením
instruktorek z plavecké
školy rozvíjeli své základní
plavecké dovednosti. Užili
si také skákání do vody,
saunu či vířivku. Využívali
rozmanité pomůcky - plavecké desky, pěnové žížaly.
(Švecová)

Tělák nás baví
V návaznosti na zakoupení
koloběžek do školy bylo
vhodné, aby se zástupci
pedagogů zúčastnili vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT s názvem
„Tělák nás baví“. Toto další
vzdělávání pedagogických
pracovníků zahrnovalo 16

vyučovacích hodin teorie
(např. Pohled lékaře na
pohyb a jízdu na koloběžce;
Jízda na koloběžce - didaktický pohled; Tělák nás
baví; Jízda na koloběžce
z pohledu anatomického a
fyziologického) a 16 vyučovacích hodin praxe (vy-

jížďky na koloběžkách).
Koloběžkový seminář se
uskutečnil
na
Rejvíze
v termínu 18. - 20. 9. 2020.
Nově získané vědomosti a
dovednosti sdílely učitelky,
které absolvovaly školení,
s dalšími zájemci z řad
pedagických pracovníků ve

středu 7. 10. 2020 ve 14:00
na školním hřišti. Přítomní
byli seznámeni se správnou
technikou koloběhu, metodikou nácviku i dalšími
praktickými náměty, jak lze
koloběžky využívat v tělesné výchově. (Švecová)
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