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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Září 2021

roč. XXVII

č. 9

8Kč

Anenská minipouť 2021
V posledních dvou letech
probíhal program Anenské
pouti v menším měřítku u
kulturního domu. Epidemiologická situace, která nás
po toto období pronásleduje, si vyžádala určitá opatření, která vyprovokovala
kritickou odezvu některých
občanů, a proto mám potřebu se k tomuto vyjádřit.
Věřte mi, proběhla poměrně rozsáhlá diskuze ve
vedení
města
(i
v zastupitelstvu
města),
v jakém rozsahu a jestli
vůbec v letošním roce pouť
organizovat. Měli jsme
v podstatě tři možnosti –
pouť ponechat v původním

měřítku na náměstí, pouť
zrušit úplně, a nebo ji zorganizovat
tak,
jako
v loňském roce, tedy formou sobotního odpoledne
a večera u kulturního domu. Vzhledem k opatřením
vlády, která jsou pro město,
jako veřejnoprávní subjekt,
závazná a která jsme nemohli zajistit v prostorách
náměstí, padla karta opět
na kulturní dům. Jedním
z bodů opatření byla povinnost pořadatele ověřit
při vstupu na akci u každého účastníka, zda je očkován, testován nebo že prodělal onemocnění COVID
19. Ověření mohlo být

formou tištěného dokumentu nebo jeho stažením
v mobilu. Podařilo se také
zajistit externí firmu, která
zdarma testovala na místě.
Dodržení těchto opatření
bylo relativní zárukou toho,
že se nám ve městě „něco
nerozjede“ a v co největší
míře Vás občany ochráníme.
Dnešní doba je náročná pro
nás všechny, neboť nám
vzala svobodný život, na
který jsme byli zvyklí. Je ale
náročná i pro nás organizátory, neboť musíme neustále sledovat, co můžeme
či nemůžeme a jestli chce-

Sídliště 1. máje potřebuje nové cesty
Se situací neutěšeného
stavu místních komunikací
se potýkají obyvatelé Sídliště 1.máje již mnoho let.
„Cesty jsou v katastrofálním
stavu, všude je spoustu děr,
které se neustále zvětšují,
takže když prší, tvoří se
velké kaluže, a když je sucho, pro změnu se neúnosně
práší.“ říká Miroslava Zálešáková, který problém
předložila i na posledním
zastupitelstvu.
Nejdříve
opravám bránil fakt, že
komunikace vlastnil jiný
vlastník. Naděje svitla
v momentě, kdy byly cesty
převedeny do vlastnictví
města. Nicméně poté byly
zhotoveny projekty na

kanalizaci a vodovodní
přípojky a opravy cest se
tak opět odložily. Když
v roce 2019 byly dokončeny všechny práce spojené
s přípojkami, město zažádalo o dotace na úpravu
cest. Bohužel ani tento
krok nevyšel a dotace byly
zamítnuty.
Jak jsme zmínili, aktuální
situaci na sídlišti řešili
občané se zastupiteli na
posledním zastupitelstvu.
Zástupci města místním
obyvatelům sdělili, že dotace, o které požádali právě
na opravu zmíněných cest,
byly zamítnuty a vyjádřili
snahu zoufalou situaci řešit
vlastními silami. Starosta

Jiří Kamp dodává:
“Rada města se
chystá nyní předložit
zastupitelům
návrh,
abychom
akci zainvestovali
z vlastního rozpočtu a společně našli
v rozpočtu
prostředky, které by
situaci na Sídlišti 1.
máje pomohly vyřešit.“ Zdá se tedy, že
situace na sídlišti je
aktivně řešena a
bude záležet na
dalších jednáních,
zda se její obyvatelé dočkají zlepšení
v dohledné době. (red)

me nějakou zábavu, tak jak
to udělat.
Přesto věřím, že jste si
Anenskou minipouť užili,
že se Vám program líbil a
že jsme se mohli vidět a
trochu
se
odreagovat.
Všichni si přejeme, aby již
příští rok proběhla Anenská pouť tak, jak jsme
zvyklí, tzn. na náměstí,
v centru dění, s pouťovými
stánky, různorodým občerstvením a hlavně s ničím
nerušenou atmosférou. A
na závěr: HASIČI DĚKUJEME MOC ZA SPOLUPRÁCI.
(Za pracovníky organ.
složky kultury Alena Windová)
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PŘIPRAVUJE SE

Mezinárodní výstup na Králický Sněžník a
Pochod k prameni Moravy
Září bude tradičně patřit
výstupu na Králický Sněžník. Letošní 12. ročník
výstupu a zároveň 32.
ročník pochodu k prameni
proběhne 4. září.
Jako každý rok bude přeprava k chatě Návrší zajištěna autobusy od vlakové
stanice
a
z náměstí
v časech odjezdu 8. 30, 9.
30
(pouze
z náměstí),
10.30 hodin. Na Návrší
proběhne v 9 hodin zahájení celé akce, přítomny
budou Informační stánek a
stánek s regionálními produkty a drobné ochutnávky
české i polské kuchyně.

Aby cesta rychleji ubíhala,
budou si moci děti i dospělí
po cestě do Sedla pod Králickým Sněžníkem zasoutěžit. Soutěže připravují
v letošním roce staroměstští skauti. V odbočce do
Sedla pod Králickým Sněžníkem na Vás bude čekat
tradiční divadlo a stánek
města s drobným občerstvením. Ve 13 hodin se
setkáme s polskými partnery na Králickém Sněžníku.
Určitě si udělejte čas a
přijďte! Kdo z Vás si netroufá až na samotný vrchol Králického Sněžníku,
může
se
vydat
jen

k odbočce do
Sedla (z Návrší
cca 2 km), kde
je krásný výhled, kouknete, co zajímavého připravil
v letošním
roce divadelní
spolek „Jeseníky divadelní“
a občerstveni
se
vrátíte
zpátky
na
Návrší. Věříme, že skřítek
Stamichman
k nám
bude
milosrdný a opět zajistí
dobré počasí. (Windová)

Spolu pěšky kolem světa
Už čtyři měsíce chodí a
běhají Staroměšťáci pro
dobrou věc. Na začátku
května jsme si dali nelehký
úkol, ujít společně 40 tisíc
kilometrů, cestu stejně
dlouhou jako bychom obešli celý svět. V celém projektu nešlo od počátku jen
o to rozhýbat se, ale především společně dosáhnout
alespoň malého zlepšení
života ve Starém Městě. S
tím nám pomáhá samo
Město, které nám slíbilo 50
haléřů za každý ujitý kilometr.
V průběhu chození se střídaly dny i týdny aktivnější i
klidnější, ovšem stále se
nám všem daří držet tempo
a pevně doufáme, že tento
poslední měsíc plně využijeme a společně dojdeme
do cíle. Virtuálně jsme
vyrazili směr Košice a pokračovali na východ přes
Gruzii, Ťan Šan, Jokohamu
a Tichý oceán. V době
uzávěrky jsme urazili již
téměř třicet
tisíc kilometrů, a to i přesto,
že s námi v období prázdnin nemohla chodit škola,

jejíž žáci a učitelé náš projekt podpořili notnou dávkou kilometrů. Stálicí školního roku byla i mateřská
školka, takže šla cesta dobře od nohy. Ale chodí a
běhá i spousta nadšenců z
řad veřejnosti. Naši komunitní akci podpořilo svou
účastí přes 350 obyvatel
Starého Města a přidali se k
nám i další přátelé a rodáci
Starého Města po celé republice a v různých koutech světa.
Pokud vydržíme, do konce
září dorazíme na naší virtuální cestě domů. Jestli se
nám to podaří, získáme od
města 20 000 Kč na projekt, který bude zrealizován v rámci města a měl by
sloužit vylepšení života ve
Starém Městě. Návrh projektu může podat kterýkoli
účastník a projekt, který
získá mezi účastníky při
hlasování nejvíce hlasů,
bude realizován. Své návrhy, prosím, posílejte na
email: spolupeskykolemsveta@gmail.com. Než je
pošlete, vyhledejte si přibližnou cenovou kalkulaci,

nebude možné realizovat
návrhy přesahující stanovenou finanční hranici,
proto projekty vyžadující
vyšší investici nebudou
zařazeny do hlasování.
Mimo
soutěž
můžete
ovšem posílat další návrhy
a projekty, které byste
chtěli zrealizovat a u kterých věříte, že budou potřebné a užitečné. Můžeme
je poté představit městu a
hledat případné prostředky
a cesty k jejich realizaci.
Mimoto v měsíci září můžete na projekt přispět i nákupem placky s logem akce

(na výběr budou tři provedení) v hodnotě 30 Kč. V
případě zájmu kontaktujte
Marii Pavelkovou, Ivanu
Janouškovou,
popřípadě
Infocentrum.
Na začátku května se nám
zdál cíl hodně vzdálený a
dosažitelný jen za velmi
optimistických předpokladů. Teď se optimistické
scénáře naplňují a je neuvěřitelné, co Staroměšťáci
dokážou, když se dají dohromady. Za každý ujitý
kilometr smekáme klobouk
a těšíme se na další! (Janoušková)
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KULTURA

Knižní tip na září …

PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ZÁŘÍ

Vzhledem k tomu, že v měsíci září nebude promítání v místním kině,
večery se prodlužují a venkovní teploty nás vrátí občas do tepla
domova, nabízíme tento měsíc několik tipů na knihy pro všechny HISTORICKÝ POHON BÝVALÉHO
věkové kategorie.
MLÝNA A TRUHLÁRNY – RAPOTÍN
Místo: Rapotín, K Mlýnu 186
Datum: 11. září od 14 do 17 hodin

Název knihy: Byl jednou jeden život
Autor: Jean-Charles Gaudin
Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu! Vydejte se spolu s Maestrem a jeho přáteli do hlubin lidského těla.
Sledujte, jak bojují s viry a bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé a šlapalo jako hodinky. Objevte, jak funguje nejdokonalejší počítač na světě – lidský mozek. Seznámíte se s neurony
– mozkovými buňkami – které mají funkci poslů a rychlostí
blesku doručují pokyny z mozku do celého těla.

Název knihy: Hledej a najdi – Poznej Českou republiku
Autor: Vydavatelství Taktik
Úžasně hravá kniha pro zvídavé předškoláky! Máte doma dítě
v předškolním věku? Pak je tato krásně ilustrovaná kniha
zářící barvami přesně pro něho. Hrdinou příběhu je malý
Honzík, pejsek Ben a zlobivý kocour Felix, kteří sami poprvé
vyrážejí za babičkou a dědou na prázdniny. Jejich cesta vede
vlakem z Prahy do Brna, ale cestou si tato trojice udělá několik odboček a navštíví zajímavá místa Čech a Moravy. Seznámí
se také s významnými osobnostmi našich dějin, poznají místní
zvyklosti, dobroty i pohádkové postavy.

Název knihy: Outsider
Autor: Stephen King
Další kniha mistra detektivního a hororového žánru se dlouhodobě drží na vrcholu žebříčků. Příběh je typicky až nesnesitelně napínavý. Když je v městském parku zavražděn jedenáctiletý chlapec, spolehliví očití svědci bez váhání označí za
viníka oblíbeného trenéra Terryho Maitlanda. Důkazy DNA a
otisky potvrzují, že zločin byl spáchán tímto rodinou milovaným mužem. Detektiv Ralph Anderson, jehož syna Maitland
také kdysi trénoval, otřesen brutálním způsobem zabití, dává
příkaz zatknout podezřelého ve veřejném představení. Ale
Maitland má alibi. A další pátrání potvrzuje, že ten den byl skutečně jinde. Anderson a okresní prokurátor sledují stopy, vyšetřování se přesouvá z Ohia do
Texasu a začínají se objevovat děsivé odpovědi. Terry Maitland vypadá jako fajn
chlapík a člověk přece nemůže být na dvou místech najednou. Nebo může?

Jesenické Je/snění
Členové Jesenického spolku
Sudetikus chystají letos
v září první ročník unikátního projektu Je/snění.
Půjde o sousedsko-kulturní
festival, který se uskuteční
ve dnech 17.-19. září a
nabídne pestrobarevnou
paletu kulturních aktivit,
jako jsou koncerty, divadla,
poezie, trhy, dílny, autorská čtení, výstavy a další.
Cílem festivalu je posílení
kulturního a komunitního

ducha v Jeseníku a vytvoření prostoru pro setkávání
a diskuzi. Zároveň má za
úkol propojit místní umělce
se současnou uměleckou
scénou a inspirovat příběhy.
Festival
propojí
městské kulturní prostory
a oživí veřejné prostory
města Jeseník a jeho nejbližší okolí. Konat se bude
ve Smetanových sadech, v
kině Pohoda, na náměstí
Svobody a Masarykově

náměstí, na lázeňském vrchu
Gräfenbergu
i
Křížovém vrchu
a ve Vodní tvrzi.
Vstupné v tomto
ročníku
bude
dobrovolné, a to
díky crowdfundingové kampani
pořadatelů
na
donio.cz,
kde
můžete přispět i
vy. (red)

Jedná se o hodnotný a unikátně dochovaný doklad vývoje otáčivé energie s netypickým řešením převodového systému. Součástí je autorská výstava Oživení
mlýnských kol od Petra Válka.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ VE VLASTIVĚDNÉM MUZEU JESENICKA
Místo: Vlastivědné muzeum, Jeseník
Datum: 17. září

V rámci dnů Evropského kulturního
dědictví (EHD) bude v pátek 17. září
2021 veřejnosti umožněno navštívit
všechny stálé expozice a výstavu Zmizelý
Hrubý Jeseník se slevou 50 % ze základního vstupného. Zároveň bude možné
zúčastnit se komentovaných prohlídek.

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK
Místo: KD Zábřeh
Datum: 22. září

Pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského ženského popu. Naše nejpopulárnější zpěvačka a majitelka dvaceti
Českých slavíků Lucie Bílá představí
písničky z nového alba Ta o mně. Lucie
zde zpívá o lásce a radosti ze života –
osobitě, emotivně, energicky i něžně.
Nebudou chybět ani oblíbené hity z její
bohaté hudební kariéry. Doprovodí ji
skladatel a klavírista Petr Malásek.
Vstupné 890–990,- Kč. Více na
www.kulturak.info

HRADIŠŤAN
Místo: KD Zábřeh
Datum: 26. září

Slavnostní koncert k 50. výročí otevření
kulturního domu. Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební uskupení s
vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem
a netradičním repertoárem. Vstupné
390,- Kč. Více na www.kulturak.info

PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI
Místo: Pivovar Holba Hanušovice
Datum: 4. září

Oslavy ryzího piva z hor se staly v Jeseníkách tradicí. Také letošní ročník promění
nádvoří pivovaru Holba ve společenskou
arénu, prosycenou výborným pivem,
hudbou a skvělou zábavou. Těšit se můžete na Dalibora Jandu a Prototyp, Slzu,
Karát – Kabát revival, Reflexy a další.
Vstupné v předprodeji do 22. 8. 250,-, do
3. 9. 300,-, na místě 350,- Kč. Více na
www.holba.cz
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SPECIÁL

Říšské pracovní jednotky, pionýři i geodeti. Osmdesát let, tisíce dočasných obyvatel, tisíce příběhů. Tak stručně by
se dal shrnout koloběh života v místě, které bylo součástí města pro všechny současníky od nepaměti. Dnes historie areálu, tak jak jej známe, s jeho dřevěnými baráky, zděnými budovami i kouzelnou centrální budovou
s kamenným základem, končí. Na úřední úrovni již probíhají plány likvidace a zároveň vznikají studie budoucí
podoby místa, kde se snad s trochou snahy zachová alespoň trochu jeho genia loci, aby život ve Starém Městě dál
žil v budoucích generacích, ale na základech svých vlastních kořenů.
RAD lager, Pionýrský tábor, lo s budováním tábora RAD Gehorsam, Kameradschaft" rádství) a také (Vůdče)
Charita, Krupá – jmen (i i ve Starém Městě pod (věrnost, poslušnost, kama- "Sloužím Ti rýčem". Vůdce
vlastníků) vystřídal areál za Sněžníkem. Do té doby byl
Vzpomínky na tábor…
těch osm desítek let hned nejbližší tábor RAD na druDo
Pionýrského
tábora ve Starém Městě jsem nastoupila
několik. Když poslední hé straně hranice, cca 7 km
v dubnu 1983, jako hospodářka. Vracela jsem se do míst,
majitel ukončil činnost a vzdušnou čarou severovýkteré jsem znala, neboť jsem zde strávila podstatnou část
projevil zájem areál prodat, chodně od Seninky v dnešní
mé dospělosti a moc se toho nezměnilo. Na rozsáhlé
chvíli se hledal vhodný “Kamienica
u
Bolesłaploše areálu stálo pořád oněch 8 dřevěných baráků.
kupce, dokud na scénu wówa”. Dobové fotografie
V první linii od vstupní brány se nacházela administranevstoupilo město. Areál jednotek RAD slavnostně
tivní budova A s bytem správce, kancelář, ošetřovna,
rekreačního střediska Kru- vstupujících do tábora jsou
pokoje pro vedoucí a jedno WC. Na druhém konci stála
pá leží v intravilánu města a sice v některých případech
skladová budova B, všestranně využívaná i pro ubytovasvou rozlohou i polohou je datovány již na začátek
né na uložení lyží, přístrojů pro geodety apod. Mezi těminatolik zajímavý, že stálo za října 1938, ovšem vzhledem
to budovami byl kruhový parčík, slavnostní místo, kde se
úvahu tento areál získat do k tomu, že Mnichovská
vztyčovala vlajka a probíhalo seřazování pionýrů při
vlastnictví. Usnesením č. dohoda byla podepsána
denním hlášení a vyhodnocování sportovních aktivit.
64/19 ze dne 20. 6. 2019 teprve 30. září, je takto
Druhá řada byla pro všechny ta nejdůležitější, patřila
schválilo
zastupitelstvo rychlé vybudování málo
kuchyni s přípravnými místnostmi a jídelně. Skromné
města nákup areálu Krupá pravděpodobné. Při budovybavení jídelny, těžké dřevěné lavice a stoly, bylo účelové, aby odolávalo strávníkům, hlavně v době pionýrské
za cca 9 mil. Kč do majetku vání staroměstského tábora
rekreace. V suterénu budovy měla své místo stylová
města. Smlouva o převodu sice mohly přijít vhod i
klubovna, sloužící k setkávání a jako kulturní místnost na
areálu byla podepsána 13. opuštěné a rozestavěné
různé akce. Pionýři v ní měli táborovou klubovnu, geodeti
9. 2019. Prvotní záměr byl objekty těžkého opevnění
v ní čepovali pivo, branné kurzy se učily obvazovat zlovybudovat v areálu auto- nad cestou do Malého Vrbmeniny. Konalo se tam i několik svateb a dokonce v ní
kemp pro stany, přívěsy a na, díky jejichž blízkosti a
zpíval Petr Novák. Před klubovnou kamenná terasa,
karavany. Později bylo velikému množství ponevyužívaná na turnaje ve stolním tenisu. Byla to nejhezčí
rozhodnuto využít prostor chaného stavebního řeziva
část tábora. Z terasy vedly z obou stran schody do skladu
pro zástavbu rodinnými z bednění a nejrůznějších
potravin a skladu se zeleninou a ovocem. V dalších padomy. V dubnu 2020 byla konstrukcí
pokračovala
trech areálu se nacházely ubytovací baráky s čísly 1 – 5,
vypracována architektonic- stavba typizovaných dřevěmezi nimi budova umývárny, společné sprchy, WC, kotelká studie, která navrhovala ných baráků velikou rychna a sklady. V nejvyšším patře areálu byly vybudovány
výstavbu celkem 17 rodin- lostí, i tak je větší pravděhřiště na volejbal a kopanou. Aby nemusela SEŠ tábor
ných domků (6 dvojdomků podobnost (i dle vzpomínek
dotovat, musela být ubytovací kapacita vždy naplno
a 11 samostatně stojících pamětníků, které uvedl pan
využita. To vyžadovalo velké množství pracovníků růzrodinných domů). Ať už Černý ve ZR 11/99), že
ných profesí, kteří samozřejmě chyběli. Proto se zde
dopadne plán jakkoli, je již tábor vznikl až v roce 1939.
nehrálo na pracovní zařazení, a když bylo potřeba, dělali
jisté, že původní ráz tábora Reichsarbeitsdienst (RAD)
všichni všechno. Byli jsme jako jedna velká rodina. Snažili
včetně původních dřevě- česky Říšská pracovní služjsme se i přes nízký ubytovací komfort, aby se všem u nás
líbilo a rádi se vraceli a oni se skutečně vraceli. Proto naší
ných baráků, tak jak jej ba, byla zpočátku civilní,
hlavní prioritou bylo stravování, které kompenzovalo
známe, zmizí. Pojďme si později polovojenská praskromné ubytování. Jídelníček pro děti byl sestavován
tedy v tomto speciálu při- covní organizace, postupně
tak, aby zde ochutnaly jídla, které jim doma nevaří. A tak
pomenout jeho příběh a zřizovaná v Německu po
se pražské děti vždy těšily na oblíbené borůvkové knedlízavzpomínat na léta nedáv- nástupu nacistů k moci.
ky, které si v rámci výletu na Sněžník sami natrhaly, na
ná i dávno minulá, kdy byl Jejím úkolem bylo snížení
bavorské vdolečky s jahodovou pěnou, rajskou omáčku
neodmyslitelným a charak- nezaměstnanosti. Byla jen a
s perníkem, buchtičky se šódou. Na přidání vždy stála
teristickým prvkem Starého výhradně pro říšské Němce,
řada do půl jídelny. Nešlo jen o děti, ale i dospělí, kteří
Města.
hlavně pro mládež. Pro
sem přijížděli, si domácí stravu velmi pochvalovali. Před
Léta první, válečná
muže měla být přechodem
pár lety mě potěšila vzpomínka geodeta na facebooku :
Bývalý tábor “Krupá” začal mezi školou a armádou – po
Výuka v terénu ve Starém Městě: „ ….Na pořádek na ubikapsát svou historii po Mni- půl roce práce v RAD přešli
ci jsme moc nekoukali, tady se žádné body za ustlané pochovské dohodě v roce muži do kasáren. Povolání k
stele neudělovaly, ale ta strava ……kuchyně pod vedením
1938. Po mnichovském RAD znamenalo vlastně
paní Pavelkové st. byla výborná a s našlapanými kilometry
diktátu a odstoupení po- narukování do Wehrmachna zdravém horském vzduchu nám vždy chutnalo… „ A o to
hraničí Německu se započa- tu. RAD měl heslo "Treue,
nám vždycky šlo. (pokračování na další straně…)
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RAD Konstantin Hierl zavedl v táborech vzorovou
vojenskou kázeň, která se
však lišila od Wehrmachtu.
Nadále byl kladen důraz na
kamarádství, zjistil-li šikanu, vůdce propustil. V RAD
bylo zavedeno politické
školení a pořadová cvičení s
naleštěnými rýči. Výuka ve
střelbě byla v RAD zavedena teprve v roce 1938. Wehrmacht chtěl RAD rovnou
převzít do armády jako své
stavební a výstrojní oddíly.
Proti tomu bojoval K. Hierl
pod heslem "Armáda je
potřebná jen ve válce - RAD
je potřebný vždycky". Podařilo se mu udržet jen polovojenský ráz organizace
téměř do konce války. Po
válce spojenecké soudy
konstatovaly, že RAD se
válečných zločinů nedopustil, a tak byla tato organizace jen rozpuštěna. I přes
tvrzení spojeneckých soudů
lze v historii RAD nalézt
skutečnosti svědčící o opaku. Vybrané jednotky RAD
byly povolány např. k likvidaci obce Lidice. Dle
dochovaných dokladů byly
v Lidicích od června 1942
nasazeny mimo jiné právě i
RAD Abteilung 5/383 ze
Starého Města.
Doba poválečná
Z dochovaných dokumentů
v archivu je zřejmé, že
zhruba rok na přelomu
1945/1946 sloužil tábor
jako výcviková stanice pro
členy SNB. Krátce nato
získala objekt do správy
Charita Zlín (odtud zřejmě
přetrvávající označení Charita), která jej měla pronajatý od Družstva Jeseník se
sídlem v Olomouci. Přestože několik let přetrvávaly
spory o jeho vlastnictví
(nárokoval si jej pravděpodobně i Klub Českých turistů), Charita Zlín s vedoucím
Otto Konupčíkem v místě
provozovala
táborové,
lyžařské i brigádnické pobyty dětí až do roku 1953.
Léta pionýrů a geodetů
Následná léta patřila růným
odborovým
organizacím
z Prahy, než areál na dlouhá
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desetiletí zakotvil u pražské
Střední ekonomické školy.
Ta až do osmdesátých let
provozovala tradiční letní
tábory pro děti, lyžařské
kurzy, ale přijížděli také i
studenti geodezie z ČVUT a
Karlovy univerzity. Podzimní pobyty patřily brigádníkům. Po odchodu
pana Konupčíka vedl areál
celá ta dlouhá léta pan
Kolář. Stejný program vytrval i po roce 1985, kdy areál
převzal pražský Armabeton.
Konkrétní vzpomínky Marie
Pavelkové z této doby uvádíme zvlášť v rámečku,
protože si zajisté zaslouží
uvést celistvě.
V soukromých rukou
Za celých téměř 26 let, kdy
byl tábor v soukromých
rukou, máme jen kusé informace. Jak nám řekl pan
Jan Malachovský, jeho majitel, „rekreační středisko
Krupá společnosti Bioverma s.r.o. poskytovalo v
letech 1993-2019 pobyty
sportovní, pro individuální
rodinnou rekreaci, pro
školy všech stupňů, výukové pobyty hlavně pro vysoké školy a zejména ozdravné zdravotní pobyty pro
alergiky a astmatiky a onkologicky nemocné děti.
Ministerstvem zdravotnictví byla lokalita Starého
Města a rekreačního střediska Krupá uznána jako
jedna z několika málo lokalit v České republice vhodné
pro tyto pobyty.“ V roce
2013 ještě pronajala společnost BIOVERMA areál
rekreačního zařízení Občanskému sdružení Mamut - Přerovská volnočasová organizace pro děti,
rodiny a školy. Občanské
sdružení po několika letech
útlumu a malého využití
areálu zahájilo činnost v
dubnu 2013. Občanské
sdružení se specializovalo
na školy, tábory s moderním i tradičním zaměřením,
relaxační a rekondiční programy pro děti. Součástí
areálu byl vyhřívaný venkovní bazén, aktivity park s
lanovým centrem, fotbalové

V roce 1985 dosavadní majitelé SEŠ Praha, předali objekt
podniku Armabeton Antala Staška 30, Praha 4. Byl to
největší stavební podnik v republice, který měl 10 závodů
ve všech krajích v Čechách a mimo jiné budoval i areál
ČVUT v Dejvicích. Proč o tom píši. Zde má sídlo geodetická
fakulta, která ve Starém Městě tradičně prováděla výuku
geodetů v terénu a to více než 30 let. Z tohoto důvodu měli
evidentní zájem najít pro tábor vhodného kupce, což se
podařilo a pomohlo nejen jim, ale hlavně samotnému
táboru a nám, zaměstnancům. Změnilo se vše k lepšímu.
Platy i podmínky. Do té doby byly výplaty zaměstnanců a
veškeré výdaje spojené s provozem v kompetenci správce
tábora. Odborová organizace SEŠ příliš do chodu nezasahovala a správce musel hospodařit tak, abychom si na sebe
vydělali. Bylo pouze 6 stálých zaměstnanců, ostatní se
přijímali na dobu určitou, většinou to byli důchodci. Potraviny, ovoce a zeleninu jsme objednávali ve velkoskladech,
maso dovážel s koněm pan Pešťál. Vždy to byla pro děti i
dospělé z měst atrakce, protože viděli koně naživo a někteří dokonce poprvé. Na drobné stavební a údržbové
práce byli dle potřeby dlouhodobě najímáni pánové Josef
Bednář a Antonín Jonák. Opravu elektrospotřebičů
v kuchyni prováděl ve svém volnu Slavoš Kubíček. Výplatu
dostávali tzv. na ruku a nebudete ani věřit, 10 Kč/hod., ale
se svačinou.
S novými majiteli bylo více finančních prostředků na opravy a na mzdy zaměstnanců. Byla nám přidělena Multikára
na dopravu potravin a ostatního spotřebního zboží, na
stahování použitého prádla a rozvoz čistého, na svoz odpadů z budov a jiné potřebné činnosti související
s přesunem materiálu. Na drobné stavební práce, na rozvážení paliva po budovách, zimní údržbu cest či skládání
uhlí nám byl velkým pomocníkem stroj UNC-60. Za pomoci
techniky jsme tak mohli zajišťovat služby kvalitněji a
rychleji a zůstal nám čas na jiné aktivity, které
s fungováním tábora souvisely. A aby stroj zbytečně nezahálel, pomohli jsme i upravit hřiště v zotavovně Morava,
terén na tenisový kurt v Moravolnu i při sněhové kalamitě
ve městě.
Učňovské středisko Armabetonu v rámci praxe vybudovalo nové oplocení kolem celého areálu. Pražská stavební
četa postavila nové zděné umývárny a WC, které sloužily
pro nové chatky. Společenská klubovna byla vybavena
novým stylovým nábytkem. Pro snadnější manipulaci se
dřevem byla pořízena štípačka na dřevo, vybudovány
dřevěné garáže na přidělenou techniku. Ve dvoře byly
vyklizeny dvě hospodářské budovy, které dříve sloužily k
chovu slepic a skladiště již nepotřebných věcí. Po jejich
úpravách vznikla zámečnická dílna, vybavena potřebným
nářadím a stroji. Tábor se stal soběstačným a nebylo potřeba najímat si na konkrétní práce další lidi. Rozsáhlé
plochy zeleně se sekaly i nadále ručně kosou. Upravit tak
velké travnaté plochy nebylo jednoduché. Vzpomínám si na
jednu děsivou příhodu, když si chtěl jeden pracovník ulehčit
vyhrabování a trávu raději vypálit. Neuvědomil si, co může
udělat zapálená suchá tráva i při slabém větříku. Chytly
spodní větve vzrostlých smrků, které lemovaly pozemek. V tu
dobu v blízkosti vyměřovali geodeti, což bylo velké štěstí. V
rychlosti zareagovali, chopili se věder s vodou a hasili jako o
závod. Jen díky nim se možná zabránilo velkému požáru,
který by mohl zasáhnout i dřevěné budovy a dneska už by
asi nebylo o čem tady psát.
S panem Kolářem jsem strávila čtyři krásné pracovní roky.
Byl vstřícný a ochotný a to nejen k zaměstnancům, ale i
k lidem, kteří sem přicházeli odpočívat. Jako šéf nikdy
nepřikazoval, jeho věta vždy začínala otázkou: Myslíš, že
bys mohla… A já samozřejmě mohla, to nešlo odmítnout.
(pokračování na další straně…)
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hřiště, hřiště na volejbal a
další prostory pro jiné aktivity (kamenné ohniště pro
táboráky, DiscGolf hřiště,
Paintball aréna…), hospůdka, několik společenských
místností a kluboven. Přestože byl provoz střediska
zahájen až v měsíci dubnu,
jeho využití v období
prázdnin bylo velmi dobré.
Vystřídali se zde dětští
pacienti
onkologického
oddělení FN Olomouc, 40
dětí ze Sdružení astmatiků
a alergiků Brno, děti Ragby
teamu Praha Petrovice i tři
turnusy tábora MAMUT.
Areál v období mimo hlavní
prázdniny využívaly ČVUT
Praha (kteří jej ostatně
využívali již 40 let) a Univerzita Karlova Praha pro
praktická cvičení studentů
v oboru geodezie. Hospůdka i Aktivity park byly přístupné i veřejnosti, vyhřívaný venkovní bazén byl
pro veřejnost otevřen každou sobotu. I v roce 2014
pokračoval v areálu trend
nastavený v roce 2013.
Provozovatelé
rozšířili
nabídku
akreditovaných
preventivních a vzdělávacích programů pro školy. V období mimo hlavní
prázdniny zde byli kromě
jiného i již tradiční klienti,
ČVUT Praha a Univerzita
Karlova
Praha. V
letní sezóně se zde vystřídali
stálí klienti, například Sdružení astmatiků a alergiků
Brno.
Největší
část
v letním období ale znovu
pokrývaly
tábory
MAMUT. Uskutečnily se 4 turnusy pro 380 dětí a teenagerů různých věkových
kategorií. V roce 2014 byly
poprvé v kempu uspořádány příměstské
Mamutí
tábory. Vedení kempu se
rozhodlo vyjít vstříc vlastním zaměstnancům i občanům města a rozšířilo běžnou nabídku a ve spolupráci s Mamutem uspořáda-
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lo příměstský tábor v době
uzavření mateřské školy a
školní družiny v místní
Základní a Mateřské škole. I
v roce 2014 byl areál otevřený
veřejnosti, opět byl zpřístupněn vyh
řívaný venkovní bazén,
DiscGolf i hospůdka. Po
dvouletém vcelku úspěšném působení v areálu RS
Krupá provozovatelé táborů Mamut se rozhodli neprodloužit smluvní vztah
s vlastníkem areálu. Jako
důvod uvedli nevyhovující
technický stav areálu, jeho
nákladovost a neochota
majitelů k rekonstrukcím.
V měsíci září byl provoz
tábora ukončen a areál
předán majiteli.
Tábor utichá
Další léta znamenají pro
tábor malé, až žádné využití. Jeho technický stav a
zčásti i původní vybavení
nemohou uspokojit dnešní
návštěvníky, a tak tábor
nakonec utichá docela.
Náklady na rekonstrukci
takového areálu by byly
obrovské, a tak se stává
předmětem prodeje. Naštěstí se v roce 2019 rozhodne nakonec areál koupit
naše město. Objevují se
návrhy na vytvoření autokempu, pro který by byl
areál vcelku jako stvořený,
nakonec se však od plánu
upouští a na scéně se objevuje možnost přetvořit
místo na parcely pro stavbu
rodinných domů pro obyvatele města. V dnešní době
raketového nárůstu cen
v místní lokalitě zajisté
úctyhodný krok. Zatím byla
vytvořena studie na to, jak
by mohl areál v budoucnosti vypadat se zachováním
centrální budovy, bazénu a
hřiště, na zbytek už jsou
v procesu likvidační práce.
Vše ostatní je zatím pouze
plán. Tak snad vyjde a opět
se do těchto míst vrátí život.
(red)

Když nadešel den odchodu p. Koláře do starobního důchodu, byla jsem díky němu připravena přesednout z židle
hospodářky na místo správce a pokračovat v jeho započatém díle. Byla přijata nová hospodářka, skladnice a údržbář-řidič. Rovněž byla posílena výroba stravy větším počtem kuchařek a přijaty pracovnice na úklid, aby se zvýšila
i úroveň ubytování. Provoz byl nadále celoroční. V zimě,
do konce března probíhaly lyžařské kurzy, v dubnu se
prováděla příprava na jarní a letní sezonu. V měsíci květnu
nastupovali na výuku geodeti, školky a školy v přírodě
z okolí Prahy a Čelákovic, na praktickou výuku zdravotní
školy Šumperk a brannou výuku šumperské střední školy.
Červenec a srpen patřil zcela a jen pionýrům. Ve třech
turnusech se vystřídalo každoročně celkem až 840 dětí
včetně vedoucích a zdravotníků. V těchto letních měsících
to v táboře ožilo rozjívenými pražskými dětmi, které si
chtěly naplno užít léto bez rodičů. Hrály hry, učily se
v tvořivých dílničkách vyrábět různý předměty, sportovaly, chodily na výlety. Konec turnusu vždy vrcholil „ táborovou poutí“. Hrála celý den hudba, děti za soutěže dostávaly
žetony a za ně u stánků nakupovaly. Dříve děti po skončení
turnusu odjížděly do Prahy vlakem a nový turnus vlakem
přijel následující den. Armabeton zajišťoval dovoz a odvoz
dětí svými autobusy a proto střídání probíhalo v jeden den
a tak se muselo zvládnout uvařit dvojnásobek obědů. Po
skončení III. turnusu byl týden na uklízení a nastupovali
na podzimní výuku opět geodeti. V říjnu probíhaly branné
kurzy a provoz končil. Nová sezona začínala vždy v lednu.
Přišel rok 1989. Proběhly lyžařské kurzy, odjeli geodeti a
my jsme se dozvěděli, že po proběhnutí tří turnusů končíme, protože se objektu Armabeton zbavuje. A to byl konec
Pionýrského tábora ve Starém Městě v podobě, jak jsme ho
znali a konec krásné práce na zdravém vzduchu uprostřed
přírody. Marie Pavelková
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Všechno nejlepší k narozeninám!
V neděli 5. září oslaví/oslavil devadesáté narozeniny pan Václav Černý.
Co dodat? Srdečně blahopřejeme a připojujeme
krátkou vzpomínku.
Pan Václav Černý nastoupil
v roce 1950 jako první
učitel české jednotřídní
národní školy v Hynčicích
pod Sušinou, v období
1954
–
1962
učil
v Chrasticích. V září 1962
nastoupil na Základní devítiletou školu ve Starém
Městě do funkce zástupce
ředitele školy, od roku
1971 až do odchodu do
důchodu v roce 1991 působil ve funkci ředitele
školy.
Od svého příchodu na Staroměstsko se výrazně angažoval v oblasti školství,
kultury a popularizace
historie Staroměstska mezi
novými osídlenci, kteří
přicházeli do našeho pohraničí po odsunu Němců
v roce 1946, i mezi jejich
dětmi, jež zde našly nový
domov. Založil české obecní kroniky v Hynčicích pod
Sušinou a Chrasticích, ve
Starém Městě vedl kroniku
od roku 1991 až do roku
2005.
I další jeho činnost úzce
souvisí s popularizací historie Staroměstska. Byl u
zrodu zpravodaje Zlatý roh
v roce 1995 a autorem
Pohledů do minulosti, které

se
staly
jednou
z nejoblíbenějších
pravidelných rubrik tohoto
zpravodaje. Napsal více než
100 článků, které přispěly
k poznávání dávné i novodobé místní historie. Jeho
zásluhou se historie obce
stala skutečně živou, seznámil čtenáře s osudy lidí,
kteří zde žili a zanechali
zde svou stopu. Ve svých
„Pohledech“ zpovídal pamětníky a tím se mu podařilo zachovat řadu osobních svědectví přímých
účastníků dnes již historických událostí. V roce 2011
jeho Pohledy do minulosti
vyšly knižně pod názvem
Pohledy do dějin Staroměstska.
Rád bych zde připomněl
pečlivost a důslednost
v jeho přístupu k historii.
Hledal v archivech, studoval prameny a pokoušel se
bojovat s některými „ vybájenými“ historkami. O tom,
jak se objevil ve znaku
Starého Města medvěd, si
snad již iluze neděláme, to
se panu Černému, myslím,
povedlo uvést na pravou
míru. „Byl bych rád, […]
kdybyste definitivně zapomněli na lákavý výklad, že
jsme pozdějšího císaře Karla
IV. při jeho (nikdy nikým
nedoložené) návštěvě ve
Starém Městě zachránili pro
jeho pozdější slavnou budoucnost. To, že se vedle

medvěda na našem
znaku objevil horník,
je pouze potvrzením
existence tohoto městečka Goldeck, které by
markrabě Karel poznal jako sídlo horníků, pokud by tu tenkrát byl. Což je jen
málo reálné, ale vyloučit to nelze.“(ZR, srpen
2016).
Ale je tu ještě Eliška
Petřvaldská, s níž pan
Václav svádí dlouholetý boj.: „To, jak je v naší
minulosti tato osobnost v
místních kronikách vykládána, je historicky zcela
nedoložené, a proto jsem
také vyprávění z nich o ní ve
své knize uvedl pouze jako
Legendu o Elišce.“ (ZR,
srpen 2016). Již mnohokrát
se snažil uvést věci na
pravou míru, vyvracel
nepodložené
informace.
Tady na výsledky své práce
ještě čeká, neboť Eliška se
v našem povědomí zabydlela úspěšně. V neděli 15.
srpna se v pořadu ČT Toulavá kamera objevila opět,
zaznělo tam, že prý nechala
postavit kostel a radnici.
Takže pro našeho oslavence je to určitě výzva do
dalších aktivních let.
V prosinci 2012 se manželé
Černí odstěhovali do Šumperka. Ale ani tam neztratil
pan Václav Černý kontakt
se Starým Městem. O život

ZAJÍMAVOSTI

ve Starém Městě se aktivně
zajímal, pravidelně přispíval svými poznatky a postřehy do zpravodaje Zlatý
roh.
Za jeho dlouhodobou práci
pro město i pro nás občany
mu u příležitosti jeho devadesátých
narozenin
děkujeme a přejeme zdraví,
klid a pohodu do dalších
let. Na závěr si můžeme
zazpívat část oblíbené
písně z dílny pánů Svěráka
a Uhlíře: „ Václav má narozeniny, my máme přání
jediný - štěstí, zdraví, štěstí,
zdraví, hlavně to zdraví.
Protože když už se člověk
narodí, dej Bůh, ať málo
marodí…“ Vážený pane
Václave Černý, pevné zdraví Vám přejeme. (red)

ZÁŘIJOVÉ VAŘENÍ

Krůtí maso na houbách a víně
Zahrádky samozřejmě stále něco přinášejí, ale proč rovnou nezajít do lesa a nenasbírat si další ze sezónních pokladů, které naše země nabízí.
Ingredience: krůtí maso 4 plátky (řízky), olej 2 lžíce, houby 300 gramů (čerstvé), česnek 4 stroužky, mouka pšeničná
hladká 1 lžíce, bujon zeleninový 1 lžička (sypký), víno bílé 100 mililitrů (suché), vývar drůbeží 200 mililitrů, petržel kadeřavá/kudrnka 2 lžíce (nasekaná nadrobno), pepř černý (mletý), sůl
Postup: Maso omyjte a osušte, lehce naklepejte, osolte a opepřete. Obalte každý plátek v hladké mouce a opečte z obou
stran v hlubší pánvi na rozehřátém oleji. Přidejte oloupaný na plátky nakrájený česnek, očištěné nakrájené houby, podlijte
vývarem nebo vodou s přídavkem bujonu a vínem. Zvolna duste, dokud nejsou maso i houby měkké. Nakonec vmíchejte
zelenou petrželku. Podávat můžete například s dozlatova opečenými brambůrky. (igourmet.cz) Dobrou chuť!
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Výpis z Usnesení ze 71. Rady města
Staré Město ze dne 26. 7. 2021

Výpis z Usnesení ze 72. Rady města
Staré Město ze dne 9. 8. 2021

699. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku
p.č. 210, lesní pozemek o výměře 167 m2 v k.ú. Velké
Vrbno mezi městem Staré Město a TJ Sokol Dolní
Studénky z. s., Dolní Studénky 122, 788 20 Dolní Studénky a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
700. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor v objektu 3, bývalých kasáren v místnosti S-2/ č.
dveří 15/16 ve Starém Městě mezi městem Staré Město a
Ing. P. K., Stříbrnice 67, 788 32 Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
701. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 1053/1, ost. plocha o výměře 600 m2 v k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem
Staré Město a R. N., 1. máje 361, 788 32 Staré Město a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
702. Rada města schvaluje zařazení společné žádosti M.
K. a K. K. do seznamu žadatelů o byt
703. Rada města neschvaluje zařazení žádostí M. Ch., E.
H. a B. B. do seznamu žadatelů o byt
704. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemních
komunikací na pozemcích p. č. 854/2, p. č. 782/6 a p. č.
3263 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem z
důvodu uložení kanalizační přípojky, dle předložené
dokumentace
705. Rada města schvaluje zpracování projektové dokumentaci pro biotop s přístřeškem v lesoparku ve Starém
Městě, včetně rozpočtu a výkazu výměr firmou Stolařík/Architekti, B. Martinů 814/7, 708 00 Ostrava dle
předložené cenové nabídky (34 000 Kč)
706. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8017931/1-Staré Město-sídl. Budovatelů, 400 NNk
a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
707. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-8007330/SOBS BB/012 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
708. Rada města neschvaluje nabídku Agdata city na
monitoring kvality ovzduší a počasí

709. Rada města schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města mezi AUDIT TEAM s.r.o. a
městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
710. Rada města schvaluje cenovou nabídku ASA Expert
na projektovou dokumentaci – bourací práce Krupá
(303 407,50 Kč)
711. Rada města schvaluje zařazení žádosti V. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
712. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 73, TTP, o výměře 888 m2 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
713. Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a správy přeložky vodovodní přípojky mezi
ŠPVS, a.s. a městem Staré Město a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy
714. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní
komunikace na pozemku p. č. 1023/7 v k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem z důvodu přeložení vodovodní
přípojky pro č. p. 413, dle předložené dokumentace
715. Rada města schvaluje úplnou uzavírku silnice
III/44646 v rámci akce rekonstrukce mostu ev. č. 446462 ve Starém Městě v předpokládaném termínu realizace
od. 1. 9. 2021 do 14. 1. 2022
716. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě č. 21-SOBS02-412180984 mezi
městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
717. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě č. 21-SOBS02-4121811825 mezi
městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy

Rada města bere na vědomí:
- Starosta města na doporučení rady města ruší zasedání
zastupitelstva města dne 29. 7. 2021 z důvodu včasného
nedodání cenových nabídek na řešení vytápění DPS na ul.
Hanušovická 159 ve Starém Městě
- Žádost L. M. o příspěvek na kuchyňskou linku s tím, že
žádost bude řešena v příštím roce
- Žádost R. H. o prodej části pozemku p. č. 3617 v k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- Ohlášení konání letního tábora Junák – český skaut,
středisko Sněžník Staré Město v Adamovském údolí ve
dnech 31. 7. – 14. 8. 2021

Rada města bere na vědomí:
- Žádost J. D. o prodej části pozemku p. č. 1006/1 v k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- Žádost V. V. o prodej pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Nová
Seninka s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
- Žádost A. V. o prodej pozemků p. č. 79/4, p. č. 2013/7, p.
č. 2013/56, p. č. 1936/4 v k. ú. Nová Seninka s tím, že
žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Žádost PhDr. P. O., Ph.D o prodej pozemků p. č. 1601/4,
p. č. 1601/5 v k. ú. Chrastice s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
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25. ročník Českého dne proti rakovině proběhne 29. září
Tradiční sbírka Ligy proti
rakovině na prevenci a
podporu proti závažnému
onemocnění, Český den
proti rakovině, se letos
uskuteční ve středu 29.
září. Při jubilejním 25.
ročníku sbírky budou dobrovolníci v České republice
nabízet lidem žluté kytičky

měsíčku lékařského se
zelenou stužkou a kromě
šíření preventivní osvěty o
nádorech ledvin, močového
měchýře a prostaty zároveň vybírat finanční prostředky na onkologickou
prevenci a léčbu. Prodejní
cena kytičky je 20,- Kč,
přispět však můžete jakou-

koliv částkou. Ve Starém
Městě tedy bude hlavní
sbírkový den ve středu 29.
září, opět na náměstí u
horní kašny v čase 8 – 16
hodin. Zároveň využijeme
možnosti rozšířeného prodeje také ve čtvrtek 30. září
a v pátek 1. října, kdy bude
pokladnička v turistickém

informačním
centru.
V případě změn vás budeme informovat městským
rozhlasem. Děkujeme za
vaši podporu Květinového
dne! Komise pro zdravotní
a sociální péči Staré Město.
(Urbanová Pešková)

Poplatek za odpady je splatný do 30. září
Upozorňujeme občany, že
do 30. září je splatný místní
poplatek za odpady na
letošní rok dle obecně
závazné
vyhlášky
č.
1/2020. Sazba poplatku
činí 650,- Kč za poplatníka.

Zaplatit je možno buď
hotově v kanceláři pokladna – místní poplatky
v přízemí radnice, nebo
převodem na účet města č.
154232461, kód banky:
0300. Variabilní symbol

platby má každý poplatník
stejný jako v předchozích
letech. Pokud var. symbol
nevíte, informujte se prosím na tel.: 583 285 996
nebo
na
emailu: poplatky@mu-

staremesto.cz. Děkujeme
vám za spolupráci. (Urbanová Pešková)

Město plánuje výstavu betlémů
Při příležitosti rozsvěcení
Vánočního
stromu
ve
Starém Městě, by město
zároveň rádo uspořádalo
výstavu betlémů. Výstava
se bude konat v prostorech
bývalé Jednoty na náměstí
a město by touto cestou

rádo požádalo své občany o
spolupráci. Pokud by někdo měl betlém a rád by se
o jeho kouzlo podělil
s ostatními,
pořadatelé
budou rádi, pokud jej zapůjčí do této dočasné expozice. Mohl by tak vzniknout

unikátní projekt staroměstských betlémů. Zájemci mohou kontaktovat
Alenu Windovou. Předpokládaná délka výstavy by
byla zhruba dva týdny, aby
se tak mohly betlémy na
svátky vrátit zpátky do

domovů svých majitelů.
Materiály i zpracování
betlémů mohou být různorodé, jde koneckonců o
pestrost, vždyť vánoční
atmosféra může mít mnoho
podob. (red)

Dopravní situaci ve Starém městě zkomplikuje stavba mostu
Od 1. září až do dubna
2022 bude probíhat stavba
nového mostu na ulici
Lipová mezi firmami Probio a Net Kovo. Ulice tak

bude na půl roku uzavřena,
což zkomplikuje dopravní
situaci v centru města.
Prosíme proto občany o
zvýšenou opatrnost, proto-

že provoz na náměstí
zhoustne a budou tudy
muset projíždět i velká
nákladní auta včetně těch
se dřevem. Bude potřeba

vzájemné tolerance a trpělivosti, na druhé straně po
dokončení mostu bude
ulice Lipová bezpečnější.
(red)

INZERCE

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

Kontakt: 737537353

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

Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Společenská kronika
V září oslaví svá významná životní jubilea:
Anna Bednářová
Věra Čuláková
Josef Čupka
Jiří Halenka
Kateřina Chovancová

VZPOMÍNKA
Největší láska na světě umírá, když oko maminky, babičky navždy se zavírá.
Dotlouklo srdce, zmlkl tvůj milý hlas,
a ty drahá maminko, babičko nevrátíš se mezi nás.

Dne 2. září 2021 vzpomeneme první výročí
úmrtí
naší družky, maminky, babičky a prababičky
paní Hany KURKOVÉ.

Ludmila Krobotová
Oldřich Kužiov
Jan Neuman
Filoména Pešková
Filoména Pospíšilová

S láskou vzpomíná celá rodina

Marie Urbášková

VZPOMÍNKA

Radoslav Vokůrka

Nikdy neztratíš, koho nosíš ve svém srdci…
Možná ztratíš jeho přítomnost, jeho hlas, jeho vůni. Ale to
co jsi se od něj naučil, to, co ti po sobě zanechal, neztratíš
nikdy.

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

VÝLET PRO SENIORY NA DALIMILOVU
ROZHLEDNU

Dne 20. září 2021 vzpomeneme první výročí
úmrtí
pana Miloslava HÝŽĎALA.

Komise pro sociální a zdravotní péči Rady města
Staré Město ve spolupráci s rodákem panem Dalimilem Mikou pořádá ve středu 22. září 2021 výlet
pro seniory 60+ na obnovenou dominantu Staroměstska – Dalimilovu rozhlednu na Větrově.
Zájemci se mohou přihlásit v informačním centru do
20. 9. 2021.
Odjezd autobusu je z náměstí v 13.00 hodin na parkoviště pod chatou Vindoška ve Velkém Vrbně.
Odtud vyrazíme pěšky na 1,4 km dlouhou procházku
k rozhledně, ze které jsou nádherné výhledy na Králický Sněžník, Jeseníky včetně Pradědu, Rychlebské
hory a celé Staroměstsko.

S láskou vzpomíná manželka Marta a synové s
rodinami.
VZPOMÍNKA

Dne 25. září 2021 by se dožila 100 let naše
hodná maminka, babička, prababička
paní Anna SKÁKALOVÁ.

Výlet je zdarma (doprava i vstupné na rozhlednu)
Na setkání s vámi se těší členové komise.

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.
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Screeningové testování ve školách a organizace
školního roku 2021/2022
Léto skončilo a v září usednou opět do lavic žáci a
studenti všech škol. Šéfové
resortů školství a zdravotnictví Robert Plaga s Adamem Vojtěchem na společné tiskové konferenci 17.
srpna představili manuál
pro fungování škol od 1.
září. „Naším společným
zájmem je, aby byl start a
průběh školního roku bezpečný a aby byl návrat
trvalý. Obsahem manuálu je
provoz škol ve školním roce
a kromě základních hygienických pravidel jsou v něm
obsaženy kroky, jak postupovat v případě pozitivity.
Manuál reflektuje nejčastější dotazy ředitelů, ale i
rodičů, tedy je v něm uveden
režim při stravování nebo
přístupu třetích osob do
budovy školy,“ uvedl ministr školství. Podstatná část
manuálu je pak věnována

screeningovému testování
ve školách, které proběhne
povinně ve všech školách
v prvních 14 dnech školního roku. Screeningové
testování proběhne plošně
1. září, poté 6. září a 9. září
samovyšetřovacími
antigenními testy. Testovat se
nemusí žáci s potvrzením o
očkování či prodělání nemoci,
popřípadě
s negativním
testem
z oficiálního
testovacího
místa. Pokud mimo tyto
výjimky odmítnou žáci
(zákonní zástupci) screeningové testování, budou
muset dodržovat po tuto
dobu přísnější hygienická
opatření (roušky po celou
dobu, nebudou moci cvičit
či zpívat v uzavřených
prostorech a další). Testovaní žáci budou užívat
ochranu dýchacích cest
pouze ve společných pro-

storech, nikoli po usednutí
do lavice. Všechny podmínky a hygienická opatření najdete v manuálu na
stránkách edu.cz. Toto
screeningové testování pak
rozhodne o dalších postupech, nicméně další testování je předpokládáno
pouze lokálně dle vývoje
epidemiologické situace.
Kromě počátečního testování je v zájmu všech zainteresovaných, aby školní
rok proběhl hladce a co
nejvíce tak, jak jsme jej
znali před uzavíráním škol
v rámci pandemie. Pojďme
si tedy ještě připomenout,
jak bude následující školní
rok organizován a na kdy
připadají dny volna a
prázdnin.
Vyučování ve
školním
roce 2021/2022 začne ve
všech základních školách,
středních
ško-

Skauti v Adamovském údolí objeli svět
Staroměstští skauti jako
každý rok ovládli na 14
dnů Adamovské údolí.
Tábor se konal na přelomu
července a srpna, tj. od 31.
července do 14. srpna 2021
a tradičně se nesl v duchu
hlavní táborové hry. Tentokrát jejím tématem byla
Cesta kolem světa za 80
dní, takže si účastníci na
tábor přivezli nejen oblečení podle vzoru Willyho
Foga a jeho přátel, ale zároveň si vyzkoušeli indickou stezku nebo vařili
maďarský guláš.
A o varianty počasí také
nebyla nouze. První týden
bylo deštivo, druhý týden
jim vylepšilo komfort více
slunce. Díky tomu mohli
táborníci opustit i tábor a
uspořádat výpravu do
Hynčic na rybník Úžas, kde
si vyzkoušeli například

paddleboard. A že na výpravě i v táboře bylo živo,
dokazují počty účastníků.
V táboře pobývalo celkem
36 dětí do 15 let, 14 roverů
do 24 let a zhruba 17 dospělých. A že snad skaut ve
Starém Městě bude i nadále
oblíbeným útočištěm dětí,
dokazuje i dorůstající generace nových členů –
vždyť se tábora účastnilo
už 9 benjamínků do 6 let.
Takováto akce se samozřejmě neobejde bez pomoci
rodičů a dalších pomocných rukou, takže poděkování zaslouží i
Město Staré Město, Probio
Staré Město, Horský Areál
Králičák, Radek Novák, Jan
Matoušek, Vojenské muzeum Staré Město, a další
přátelé a kamarádi skautingu. (red)

lách, základních
uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září
2021. Podzimní prázdniny stanovuje
MŠMT
na středu 27. října a pátek
29.
října
2021. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23.
prosince 2021 a končí v neděli
2.
ledna
2022. Vyučování začne v
pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením
za první pololetí bude
žákům předáno v pondělí
31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.
února 2022. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou stanoveny podle místa
školy, staroměstským žákům tedy začnou 21. února a potrvají do 27. února
2022. (msmt.cz, red)
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DNY ARMÁDY

Staroměstští patrioti a Dny armády 2021
Ve dnech 13. – 14. srpna
uspořádali
Staroměstští
patrioti
ve
spolupráci
s Horským areálem Králičák Dny armády 2021.
Během dvou dnů byl pro
návštěvníky
připraven
bohatý
program
jak
v areálu místních kasáren,
tak v prostředí nově zpřístupněných objektů lehké-

ho opevnění pod vrcholem
Štvanice. V areálu kasáren
bylo zpřístupněno muzeum
s novými expozicemi a
ukázka bojové techniky. Na
místě proběhla i zajímavá
přednáška o rumunských
reemigrantech od Radka
Oceláka, který se tématu
dlouhodobě věnuje. Sobotní odpoledne patřilo pře-

devším bojovým ukázkám
přepadení československé
hranice v roce 1938. O
diváky nebyla nouze, obzvláště pod vrcholem Štvanice, kde bylo zároveň
zajištěno i občerstvení pro
přihlížející.
Vzhledem
k rozměrům akce, je třeba
poděkovat těm, kteří se na
ní podíleli; kromě sponzorů

přispěli především pomocí
a svou spoluúčastí Rota
aktivních záloh Olomouc,
účinkující 4. rota Vojenskohistorického klubu Erika
Brno, Asociace přátel československého opevnění
Opavska a Hlučínska, K-S5
Dolní Morava a další. (red)
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