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Kluziště pro veřejnost je připraveno, stačí jen
vládní rozvolnění
Ledové kluziště na hřišti za
školou se již 14 dní připravuje na první návštěvníky.
Lednové teploty nám přály
a zaměstnanci města od
prvních mrazíků poctivě
ledovali a starali se o plochu, která letos dostala
novou kvalitnější spodní
plachtu. Led o tloušťce 10
cm slibuje kvalitní bruslení.
Věříme, že odolá i vyšším
teplotám. Bohužel zatím
kluziště nelze otevřít, i
přesto, že dotazy na jeho
využití se množí. Zatímco
loni nám nepřálo počasí,
letošní bruslící plány nám
trochu kazí Covid-19 a

s ním spojená vládní omezení. Vedení města se snažilo vyjednat nějakou výjimku, aby mohlo kluziště
již otevřít veřejnosti, ale
vládní nařízení je v tomto
ohledu neoblomné. Budeme doufat, že od uzávěrky
do vydání tohoto čísla už
budou na ledě první nadšenci.
Velké poděkování za perfektní plochu a její úklid od
sněhu si zaslouží Luděk
Rohon, Jiří Albert a Karel
Raczek. Pevně věříme, že se
naše úžasné kluziště již
brzy otevře pro naše nedočkavé bruslaře.

Zatímco většina žáků, studentů a učitelů se od jara
sžívá s online formou výuky, studenti Virtuální univerzity třetího věku jsou na
ni za roky její existence ve
Starém Městě vcelku zvyklí.
Neznamená to, že by na ně
nedolehla omezení týkající
se setkávání a vzdělávání –
přeci jen přišli o tradiční
hodiny v kulturním domě a
s tím příjemná setkání,
stejně jako se naučili nově
setkávat přes online plat-

formu Google Meet – samostudium
s přednáškami
v online prostoru je jim
přeci jen o něco vlastnější
než běžným studentům. A
tak po ukončení zimního
semestru v prosinci a zasloužených
vánočních
prázdninách
rovnýma
nohama naskakují od února do nového kurzu. Letní
semestr bude zahájen 2.
února a naši studenti třetího věku se tentokráte pustí
do předmětu Rituály ev-

Studentům VU3V je online výuka vlastní – v plném
počtu zahajují letní semestr
ropských
královských rodů. Do tajů
nejdůležitějších životních
událostí
známých i méně
známých evropských
královských rodů 19.
a 20. století se ponoří
13 studentů, což
naznačuje, že zájem o
vzdělání je lidem ve
Starém Městě vlastní
napříč generacemi.
(red)
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Běžkařský JeLyMan 2021
Závod probíhá jako již
tradičně v krásném prostředí na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských
hor a Hrubého Jeseníku.
Účastníci mají možnost
pořádně si zazávodit a
rozjet zimu na běžkách
hned na několika klasických trasách. Hlavní trasa
povede z Velkého Vrbna a
zpět v okolí horské chaty
Paprsek. Na trati na závodníky čekají prudká i táhlá
stoupání, stejně tak jako
dlouhé roviny.
JeLyMan, který je součástí
největšího seriálu v běhu
na lyžích ČEZ SkiTour, se
koná v sobotu 27. února
2021 na Paprsku. Závody
probíhají tradičně na tratích 40 km klasicky, 20 km
klasicky, 20 km volně a 10

km klasicky. Na delších tratích jsou samozřejmostí občerstvovací stanice, kde bude
připraven čaj, teplý
iontový nápoj a gely
EVERVIT,
sušenky,
čokoláda, sůl, čerstvé
a sušené ovoce. Nejkratší trasa povede na
rozdíl od ostatních na
okruhu
„Růžovka“.
Součástí dne je i Mini
JeLyman pro malé
závodníky s trasami
v délce 1km a 2,5 km.
V případě nedostatečných sněhových podmínek
a nemožnosti uspořádání
závodu ani na náhradní či
zkrácené trati, se bude
závod konat v náhradním
termínu v průběhu března
2021.

S ohledem na neustálý
vývoj nařízení Ministerstva
zdravotnictví k ochraně
obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření
nemoci
COVID19, budou
pořadate-

2

PŘIPRAVUJE SE

lé vždy s blížícím se termínem závodu zveřejňovat aktuální informace,
týkající se opatření na
akci. Sledujte webové
stránky ski-tour.cz. (red,
ski-tour.cz)

Rok 2021 chystá pro Staroměšťáky nové kulturní akce
Kromě již tradičních velkoformátových akcí jako jsou
Anenská pouť nebo filmový
festival, plánuje pro tento
rok
Kulturní
zařízení
Starého Města další akce,
které bude průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách i nástěnkách. Zde zmíníme alespoň
některé z nich, které, pokud situace ohledně pandemie dovolí, budou zpříjemňovat společenský a
kulturní život ve Starém
Městě v roce 2021.
V případě příznivé situace
se již 26. února v Kině
Sněžník uskuteční první
koncert. Bude to koncert
k výročí 75 let Vladimíra
Merty, známého českého
písničkáře, publicisty, režiséra a tvůrce filmové hudby. Koncert začne v 19.00 a
součástí bude i další doprovodný program.
V roce 2021 bude Staré
Město a polské Stronie
Slaskie pokračovat v partnerských projektech, pokud to situace ohledně

pandemie dovolí. Jedná se
o projekt "Oživit tradice" na který naše město
získalo dotaci z EFFR
z fondu mikroprojektů .
Náplní projektu jsou vzájemná setkávání na kulturní úrovni. Ve Staré Městě
zorganizuje kulturní dům
hned několik akcí. Jedná se
například o Umělecký
workshop pro děti i dospělé, který je předběžně plánován na duben 2021. Na
tomto workshopu si budou
moci zájemci vyzkoušet a

naučit se nové dovednosti
v oblasti malování, enkaustiky, užít si čas v keramické
dílně a zabavit se a vytvořit
své vlastní produkty v
rámci tvořivých dílniček.
V dalších měsících by se
měl také uskutečnit Filmový workshop pro děti, kde
se účastníci mohou přiučit
práci s kamerou, stříhání,
úpravě filmů pod vedením
odborného garanta pana
Kvapila z filmového studia FTV production. Výsledky své práce budou

moci účastníci prezentovat
na filmovém festivalu v
říjnu 2021. Po filmovém
festivalu, v listopadu 2021,
bude uspořádán koncert
romantické hudby následován prosincovým koncertem filmové hudby
v podání polských umělců.
Stronie Slaskie pak ve svém
městě plánuje organizaci
dalších akcí, na které jsou
naši občané srdečně zváni.
K těm hlavním budou patřit
velikonoční a vánoční dílničky, taneční woskshopy i
koncert filmové hudby.
Další akce, na které jsou
občané zvyklí z předchozích let, i ty kompletně
nové, na které se zatím
město chystá a detaily jsou
v procesu plánování a zajišťování dotačních příspěvků, budou zveřejňovány postupně a všichni budeme doufat v klidnější a
zároveň kulturně výživnější rok. (red)
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Starém Městě a blízkém okolí, přinášíme další zajímavý tip na čtení.
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V dobách
zdánlivého
klidu
se připravovaly akce, které bylo nutno zrušit či odloJe tedy
že schůze
kulturaEuroregionu
ve Starém Městě
rozhodně
v uplynulém
roce nespala.
žit, patrné,
probíhaly
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se například
Bílé stoV dobách
zdánlivého
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žit, probíhaly
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Euroregionu
Glacensis,
se přehled
například
stopřečíst na se
předchozí
(red) a připravovaly se projekty, které si, pokud
py, rozdávaly
roušky straně.
a dezinfekce
situace dovolí, budou moci naši občané užít tento rok. Jejich přehled jste si mohli
přečíst na předchozí straně. (red)
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v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na
v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na
této paletě témat staví tato hořkosladká situtéto paletě témat staví tato hořkosladká situační komedie, která zdaleka nepojmenovává
ační komedie, která zdaleka nepojmenovává
jen humorné aspekty naší současnosti a která
jen humorné aspekty naší současnosti a která
staví zejména na precizních dialozích. Hrají:
staví Hrzánová,
zejména na
precizních
Hrají:
Bára
Radek
Holub,dialozích.
Klára CibulBára aHrzánová,
Radek
Holub,400,Klára
Cibulková
Zdeněk Velen.
Vstupné
a 440,ková
a Zdeněk Velen. Vstupné 400,- a 440,Kč.
www.kulturak.info
Kč. www.kulturak.info
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HALINA PAWLOWSKÁ: MANUÁL ZRALÉ
ŽENY
ŽENY Zábřeh, KD
Místo:
Místo: Zábřeh,
Datum:
6. únoraKD
od 19 hodin
Datum:
února spisovatelky,
od 19 hodin
Talk
show6.úspěšné
scenáristky,

Talki výborné
show úspěšné
spisovatelky,
scenáristky,
ale
vypravěčky
Haliny Pawlowské.
Chcete
být obletovaná,
krásnáHaliny
a věčně
mladá?
ale i výborné
vypravěčky
Pawlowské.
Poslechněte
si milostné krásná
příběhy,
které mladá?
vás
Chcete být obletovaná,
a věčně
inspirují,
zasmějte
se erotickým
zkušenostem
Poslechněte
si milostné
příběhy,
které vás
ostatních,
se zeptejte
na všechno,
co vás
inspirují, sami
zasmějte
se erotickým
zkušenostem
zajímá,
a nechte
hlavně
– přijďte
ostatních,
sami si
seporadit.
zeptejteA na
všechno,
co vás
se
zasmát!
Manuálsizralé
ženy Ajehlavně
určen ženám
zajímá,
a nechte
poradit.
– přijďte
od
sta let,zralé
je aleženy
i proje
muže,
protose dvanácti
zasmát! do
Manuál
určen
ženám
že
díkydo
němu
lépei pro
rozumět
odprávě
dvanácti
sta budou
let, je ale
muže,svým
protopartnerkám
a němu
možnábudou
i samilépe
sobě.
Vstupné
že právě díky
rozumět
svým
280,a 320,- Kč.
partnerkám
a www.kulturak.info
možná i sami sobě. Vstupné
280,- a 320,- Kč. www.kulturak.info

VÁCLAV NECKÁŘ „65 LET NA SCÉNĚ“
Místo:
KDNECKÁŘ
Zábřeh „65 LET NA SCÉNĚ“
VÁCLAV
Datum:
21.
února od 19:00 hodin
Místo: KD Zábřeh

Exkluzivní koncert legendy české popmusic
Datum:Neckáře
21. února
odkapely
19:00Bacily.
hodinMistr
Václava
a jeho
Exkluzivní
legendy
české
popmusic
Neckář
slaví koncert
neuvěřitelných
65 let
na hudební
Václava
Neckářea asílujeho
Bacily.jsou
Mistr
scéně.
Atmosféru
jehokapely
písní, jakými
Neckář
slaví
neuvěřitelných
65
let
na
hudební
Stín katedrál, Kdo vchází do tvých snů, má
scéně.nebo
Atmosféru
sílu jeho
písní, jakými
lásko
Půlnočnía umocní
smyčcové
kvarte-jsou
Stín
katedrál,
Kdo
vchází
do
tvých
to. Vstupné 390,-, 440,- 490,- a 540,-snů,
Kč.má
lásko nebo Půlnoční umocní smyčcové kvartewww.kulturak.info
to. Vstupné 390,-, 440,- 490,- a 540,- Kč.
MISERY
www.kulturak.info

Místo: KD Zábřeh
MISERY22. února od 19:00 hodin
Datum:
Místo: KDadaptace
Zábřeh světového bestselleru
Divadelní
mistra
hororu
Kinga.
Zlata
AdamovDatum:
22. Stephena
února od
19:00
hodin

ská
v mimořádné
a naprosto
nečekané
roli
Divadelní
adaptace
světového
bestselleru
oddané
fanynkyStephena
a Petr Štěpánek
cobyAdamovspisomistra hororu
Kinga. Zlata
vatel,
knihy hlavní
hrdinkanečekané
miluje takroli
ská vjehož
mimořádné
a naprosto
nesmírnou
láskou, ažePetr
je pro
ně schopná
i zabít.
oddané fanynky
Štěpánek
coby
spisoDokonalá
kombinace
temného
humoru
vatel, jehož
knihy hlavní
hrdinka
miluje atak
dechberoucího
napětí.
Ondřej
Sokol.
nesmírnou láskou,
že jeRežie
pro ně
schopná
i zabít.
Vstupné
420,a 470,- Kč. www.kulturak.info
Dokonalá
kombinace
temného humoru a
dechberoucího napětí. Režie Ondřej Sokol.
Vstupné 420,- a 470,- Kč. www.kulturak.info
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SERIÁL

Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
I volný čas dělá město městem - 2. část: Město v pohybu, zájmové organizace
Vážení čtenáři, v minulém
listování kronikami jsme
vzpomínali, kde a jak jsme
se mohli během uplynulého
dvacetiletí pobavit, poučit,
zkrátka uspokojit své kulturní potřeby. Dnes se chystáme trochu zapotit, neboť
budeme lyžovat, hrát fotbal,
tenis, volejbal a věnovat se
mnoha dalším fyzickým
aktivitám. A také nezapomeneme na zájmová sdružení, která neodmyslitelně
patří k životu města. Ať už
se jedná o hasiče, včelaře,
myslivce či jakékoli jiné
společenství, vždy jsou to
lidé, kteří spolu chtějí ve
svém volném čase a bez
nároku na odměnu něco
organizovat a vymýšlet. A to
nejen pro sebe, ale i pro
širokou veřejnost, a za to
jim patří náš dík.
Je zima, období, které možná ne všichni obyvatelé
Starého Města považují za
své oblíbené, ale faktem je,
že vhodné podmínky pro
lyžování jsou motorem
místního turistického ruchu.
V zimním období poskytuje
tato oblast komplexní služby milovníkům zimních
sportů všech věkových
a výkonnostních kategorií.
Lyžařům a snowboardistům
nabízí ve Starém Městě
a jeho okolí služby několik
ski areálů. V Hynčicích pod
Sušinou působí společnost
BERST – vleky Hynčice, s.r.o.
V roce 2002 začala jako
první
v našem
regionu
s výrobou technického sněhu. K tomu kronikář tenkrát
poznamenal: „Zdá se, že
z Hynčic začíná vznikat lyžařské středisko, které může
mít v budoucnu význam pro
celé Staroměstsko“. A měl
pravdu. V současné době
provozuje areál společnost
Kraličák s.r.o. se sídlem
v Olomouci, je to moderní
zimní středisko, které vznik-

lo propojením areálu Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice.
Vzniklo tak zimní středisko
s 12 sjezdovkami a celkovou
délkou 7,6 km lyžařských
tratí. Na vrcholu kopce
Štvanice stojí od roku 2018
přes 31 m vysoká rozhledna
Twiggy z dílny architekta
Martina Rajniše.
Dalším centrem zimních
sportů je ve Velkém Vrbně
oblast kolem horské chaty
Paprsek a chaty Olšanka.
V roce 2005 byla u chaty
Paprsek vybudována vodní
nádrž na výrobu technického sněhu. Délka sjezdových
tratí činila celkem 4,5 km,
délka upravovaných běžeckých tratí 45 km. O této
oblasti se v tisku hovoří jako
o „ráji běžkařů“. Pro milovníky běžeckého lyžování
jsou v současné době upravovány
běžecké
trasy
v délce cca 70 km. U spodní
stanice lanovky byla postavena chata Vindoška se
stylovou restaurací a samoobslužným prodejem, otevřeny byly nové pokladny a
toalety, půjčovna lyží a
snowboardů, byly vybudovány garáže pro rolby a
skiservis. Na areál lyžařského střediska
Snowpark
Paprsek přímo navazuje Ski
areál Olšanka s lyžařským
vlekem 800 m, u dolní stanice je občerstvení.
Oblíbeným střediskem je
také Ski areál Sněžník –
Návrší, který vlastní společnost Vleky Stříbrnice (jedním ze spoluvlastníků byl
Ondřej Bank, olympionik a
reprezentant ČR ve sjezdu).
Středisko je vhodné pro
rodiny s dětmi i pro zkušenější lyžaře a snowboardisty. Vlek a sjezdová trať na
Návrší jsou mimo provoz. Za
připomenutí stojí, že to byl
první vlek na Staroměstsku.
Byl vybudován v roce 1969,
v délce 213 m, překonával

výškový rozdíl 65 m a byl
schopen přepravit 190 osob
za hodinu.
Ski areál v Kunčicích provozuje společnost SKITECH s.
r. o. Kunčice, k dispozici je
celkem osm sjezdovek,
z toho pět obsluhuje moderní čtyřsedačková lanovka, a trať pro akrobatické
lyžování v areálu Triangl. U
spodní stanice lanovky je
hospoda U Rumařů, pod
výstupní stanici je panoramatický bufet s terasou
Skibar Kulaťák. V areálu
Hájovna je centrum služeb,
které poskytuje sociální
zázemí včetně sprch, restaurace, terasa s výhledem na
dětský vlek a dětský koutek.
U obou areálů jsou zpevněná udržovaná bezplatná
parkoviště.
V horní části Kunčic krátce
provozoval tři vleky Miroslav Jonák, vlastník chaty
UNEX ve Starém Městě. Tyto
vleky již v provozu nejsou.
Pamětníci
lyžování
ve
Starém Městě jistě nezapomněli
na
dva
vleky
v blízkém okolí, kam si mohli dojít pohodlně pěšky. Za
koupalištěm (Baník Staré
Město) a na kopci Gregor
(LIGRA),
ty
dnes
již
v provozu nejsou.
A komu nevyhovuje volná
příroda, může využít následující sportovní zařízení:
Sportovní areál (fotbalové
hřiště, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem pro
týmové hry o rozměrech
42x24 m, sekce pro atletické
disciplíny, běžecké dráhy
pro rovné sprinty, minigolf,
dětský koutek a stoly na
stolní tenis, objekt občerstvení, sociální zařízení).
Realizováno v období květen 2009 – červen 2010.
Areál nejvíce využívá TJ
Baník, volejbalový klub,
občané a rekreanti. Základní

škola areál prakticky nevyužívá.
Tenisové kurty v areálu
tenisového klubu byly postaveny v roce 2000. Slouží
jak členům klubu, tak zájemcům z řad občanů i rekreantům.
Tělocvična ZŠ – byla vybudována v období 1976 –
1978, slouží celoročně nejen
žákům školy, ale i místním
organizacím.
Bowlingová
dráha
v restauraci Pod Javorem.
Zázemí v herně má i bowlingový klub.
V prostoru mezi základní a
mateřskou školou bylo 1.
října 2018 slavnostně otevřeno multifunkční sportovní hřiště. Hřiště je veřejné a je určeno i pro obyvatele města, hlavně děti a mládež. Vedení města rozhodlo
vybavit hřiště večerním
osvětlením,
počítá
se
s využitím v zimním období
jako kluziště.
Zájmová sdružení – sportovní organizace
Počet zájmových a sportovních organizací se během
období mezi lety 2000 2020 příliš nezměnil. Mezi
organizace se sportovním a
rekreačně pohybovým zaměřením patří TJ Baník,
Tenisový klub, Volejbalový
klub, FIT klub, Staroměstský
Bowling Club, jezdecké
kluby Hřebčín Chrastice,
Jízdárna Černý kůň, Ranč
Kunčice a Staroměstský
motorkářský klub Speed
Storm. Všechny tyto organizace svou aktivní činnost
provozují i v současné době,
pouze motorkářský klub
ukončil své aktivity pravděpodobně v roce 2014.
TJ Baník
V minulosti (v roce 1985)
pod hlavičkou TJ Baník svou
činnost provozovaly oddíl
kopané (ved. Jaroslav Bra-
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chtl), jezdecký oddíl (Ing.
Lenka Wágnerová), lyžařský
oddíl (Mgr. Ludmila Macháčková), oddíl sportovní
gymnastiky
(Ladislav
Dofek), oddíl ZRTV (volejbal, minikopaná, ZTV) a
oddíl stolního tenisu (Ing.
Josef Mikoška). Jednotlivé
oddíly postupně činnost
ukončily, případně založily
samostatné spolky.
V roce 2000 pod hlavičkou
TJ Baník existoval již jen
oddíl kopané. Předsedou
oddílu byl v té době Přemysl
Novotný. Soutěží se v rámci
okresu zúčastnilo družstvo
mužů a žáků, v roce 2001 se
podařilo sestavit i družstvo
dorostenců a družstvo nejmladších žáků.
Fotbal ve Starém Městě je
bezesporu aktivní součástí
života města, v roce 2016
oslavil 70. výročí svého
založení. V současné době
mužstvo
mužů
hraje
v okresním přeboru, stejně
tak starší i mladší družstva
žáků. Předsedou oddílu je
Josef Pelech, trenéři jsou
Ing. Petr Pacal, Jaroslav
Klemsa ml. a Michal Klemsa.

Tenisový klub
V květnu 2000 zahájil klub
výstavbu tří nových kurtů
v prostoru u sídliště Květná,
k slavnostnímu
otevření
došlo 7. října 2000. Předsedou
klubu
byl
Pavel
Russnák. Počet členů: 71,
z toho 33 mužů, 16 žen, 7
dorostenců a 15 žáků
v tenisovém kroužku při ZŠ.
Tenisový klub je aktivní i
v současné době, čítá zhruba
20 členů, předsedou klubu
je Ing. Luboš Tříletý.

Volejbalový klub
V roce
2000
existoval
v rámci Asociace sportu pro
všechny, vedoucí byla Lenka
Jílková, měl 15 členů. Později volejbaloví nadšenci založili
občanské
sdružení
s názvem Volejbalový klub,
pravidelně se scházejí v létě
na kurtech sportovního
areálu a v zimě v tělocvičně.
Pořádají Valentinský turnaj
a turnaj místních firem,
zúčastňují se turnajů smíšených družstev i jednotlivců
(losovací turnaje) v regionu.
Předsedou klubu je Miroslav
Lysák.

výsledky. Pravidelně organizují členky klubu několik
akcí pro veřejnost i pro žáky
zdejší školy, předsedkyní je
Marta Nováková.

Staroměstský
Bowling
Club, o. s.
Toto občanské sdružení
vzniklo v březnu 1997, zázemí má v herně restaurace
Pod Javorem, kádr tvořilo
jedenáct členek. Trénují
v herně restaurace Pod
Javorem, vždy v pondělí od
18 hodin, každé první pondělí v měsíci hrají klubovou
ligu. Zúčastňují se turnajů
Amatérské bowlingové ligy
(ABL) s poměrně dobrými

častňuje cca 10 žen ve věku
od 24 do 72 let.

FIT klub žen vedla Marcela
Klemsová, celkem 26 žen
cvičilo 2x týdně ve školní
tělocvičně. Sdružení organizuje lekce aerobiku, ve vedení cvičebních hodin se
střídaly Martina Hejná, Věra
Karabcová a Jitka Urbanová
Pešková. V současné době
cvičení probíhá vždy ve
středu (mimo prázdniny)
v tělocvičně základní školy.
Pravidelně se cvičení zú-

Jezdecké kluby Hřebčín
Chrastice, Jízdárna Černý
kůň a Ranč Kunčice nabízejí zájemcům celoročně
vyjížďky na koních v okolí
Starého Města, případně i
jezdecký výcvik. Zabývají se
chovem a výcvikem koní,
nabízejí krátkodobé ustájení
koní. Organizují letní dětské
tábory. Všechny kluby mají
dobře zpracované webové
stránky.

Staroměstský motorkářský klub Speed Storm
První myšlenky na založení
klubu se mezi mladými
příznivci motorek začaly
objevovat již v roce 2005.
Pro klub byl důležitým mezníkem 2. listopad 2009, kdy
došlo k oficiální legalizaci
klubu jako občanského
sdružení. Klub měl celkem
13 členů, předsedou byl
Roman Andrešic. Klub patřil

5
k aktivním sdružením ve
Starém Městě, jeho členové
velmi dobře a ochotně spolupracovali s městem při
organizování kulturních akcí
a sami řadu akcí organizovali, např. Josefovskou zábavu,
nebo část programu v rámci
Anenské pouti. Z městských
kronik vyplývá, že v roce
2015 již žádnou organizovanou činnost nevyvíjeli.

Ze zájmových organizací po
celé období 2000 – 2020
velmi dobře a aktivně
pracovali
a
pracují
i
v současné
době
naši
dobrovolní
hasiči
pod
hlavičkou
Sbor
dobrovolných
hasičů
(SDH) Staré Město a až do
roku 2006 (podle záznamů
z kronik) pracoval i SDH
v Nové
Senince
a
v Kunčicích. V roce 2000
oslavili naši hasiči 125.
výročí od svého vzniku
v nově
vybudované
zbrojnici
v sídlišti
Budovatelů. Nasi hasici se
aktivne podílejí na likvidaci
mimoradnych situací, ať se
jedna o zasahy u pozaru,
dopravních nehod, nebo o
technicke
zasahy
na
Staromestsku i v sirokem
okolí (v prumeru 20 – 25
zasahu rocne). V souvislosti
se záslužnou činností našich
dobrovolných hasičů musím
připomenout jedno jméno,
které se nesmazatelným
způsobem
zapsalo
do
novodobé historie našeho
sboru. Více než třicet let (až
do své smrti v lednu 2015)
aktivně pracoval ve funkci
velitele Horst Krobot.
V roce 2015 zaznamenalo
sdruzení dve vyznamne akce
odlisneho
charakteru.
V ranních
hodinach
8.
cervence
zasahla
Staromestsko niciva vetrna
smrsť. Poplach byl vyhlasen
pred pul patou rano. Dle
pokynu
operacního
dustojníka HZS Sumperk
nejdríve zasahovali hasici
v rekreacním
stredisku
Krupa, kde byly ubytovany
deti. Pozdeji uvolnovali
silnici ve smeru na Sleglov,
kde uvízla hlídka PCR. Pak
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se presunuli smerem na
Male Vrbno, kde spolecne
s profesionaly ze Sumperka
cistili tuto silnici a nasi
hasici se pak snazili dostat
do Andelskeho udolí, kde byl
detsky tabor. To se podarilo
nekdy kolem pul druhe
odpoledne. Spolu s nasí
jednotkou
se
zasahu
zucastnily HZS Sumperk a
Jeseník, JSDH Hanusovice a
Branna.
Druhou udalosti, ktera se
neopakuje kazdy rok, bylo
30.
cervna
slavnostní
vysvecení
hasicskeho
praporu. Za ucasti obcanu,
nasich hasicu a jednotek
SDH z Hanusovic, Branne a
partnerskeho mesta Stronie
Sl. slavnostne vysvetil novy
prapor staromestsky farar
Piotr Grzybek.

Stejně úspěšně a aktivně
pracují členové okrsku
Horské služby (HS) jako
součást HS Jeseníky. Na jaře
2013 uspořádali společné
setkání bývalých i současných členů k 60. výročí
založení okrsku Staré Město.
V zimní
sezoně
slouží
v lyžařských areálech Velké
Vrbno a Hynčice-Stříbrnice,
v letním období na chatě
Franciska v Sedle pod Králickým Sněžníkem.

Mládežnické
organizace
zastupuje ve Starém Městě
sdružení JUNÁK - svaz
skautů a skautek ČR. Středisko Hanušovice mělo
v roce 2000 celkem 92 členů, z toho 68 členů měl 1.
oddíl ve Starém Městě. Od
roku 2015 existuje samostatné středisko Staré Město, vůdcem se stal Jiří Kamp
ml. Členové organizace se
pravidelně scházejí ve své
skautské klubovně, jejich
akce se zaměřují na úklid a
ochranu přírody, aktivně se
zúčastňují kulturních a
společenských akcí města.
V současné době má středisko 97 členů, z toho 57
dětí a mládeže do 18 let a 40
dospělých. Vedoucím střediska je Jiří Kamp ml., zástupcem Miroslav Hédl.

K dalším organizacím, které
v roce 2000 aktivně pracovaly a pracují i v současné
době, patří základní organizace Českého svazu
včelařů, V současné době je
registrováno celkem 36
členů (z toho 5 žen), kteří na
44 stanovištích v katastrálních územích Staré Město,
Chrastice, Vysoké Žibřidovice, Kunčice, Stříbrnice, Nová
Seninka, Šléglov, Branná a
Ostružná chovají celkem

304 včelstev. Předsedou
organizace je Martin Gattyán, jednatelem Bc. et Bc.
Zdeněk Hanus.

Myslivecké sdružení ve
Starém
Městě
vzniklo
v roce 1961, do čela sdružení byl zvolen Miroslav Hédl,
kterého v následujících
letech vystřídali Emil Durďák a Jaroslav Sedláček.
Posledním předsedou byl
Ing. Miroslav Hédl ml., syn
prvního předsedy sdružení.
Myslivecké sdružení mělo
od Honebního společenství
(vlastníci pozemků) pronajatou honitbu v celkové
rozloze cca 4 000 ha, platnost smlouvy končila k 1.
dubnu 2013. Sdružení požádalo o prodloužení smlouvy
a nabídlo i výrazně vyšší
částku za nájem. Vedení
honebního
společenství
nabídku
neakceptovalo,
smlouvu neuzavřelo. Myslivecké sdružení bez vlastní
honitby postrádá smysl, a
proto valná hromada v září
2013 rozhodla o ukončení
činnosti. V roce 2013 mělo
sdružení 36 členů, ještě 18.
ledna uspořádali 49. reprezentační myslivecký ples a
několik tradičních společných akcí. Po celou dobu své
existence patřilo sdružení
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k nejaktivnějším zájmovým
sdružením na Staroměstsku.
Organizovanou aktivní činnost v minulém období
ukončili místní rybáři, za
svým koníčkem bývalí členové místní organizace
vyjíždějí do okolních vod na
Šumpersku a Jesenicku.
Podobný osud postihl i
základní organizaci Svazu
zdravotně postižených občanů, která v roce 2000
měla celkem 50 členů, předsedkyní byla Anežka Neumanová. Aktivní činnost
ukončila organizace v roce
2009.
Pokud jste, vážení čtenáři,
dočetli až na úplný konec
dnešního listování, určitě
jste si uvědomili, jak nám
všem v současné složité
době chybí společně prožité
chvíle. Spolková činnost je
důležitá, umí život v obci
rozhýbat, zajišťuje pestrost.
Spolky, které fungují ve
Starém Městě, se zabývají
rozmanitými činnostmi a
podílejí se na životě našeho
města. Některé mají dlouhou historii, jiné zde působily jen krátkou dobu, všem
patří náš obdiv a poděkování. (Černín)

ÚNOROVÉ VAŘENÍ

Pečená hlíva ústřičná s kaší z brambor a celeru

V únoru stejně jako v ostatních měsících roku je pro naše tělo nejlepší a nejpřirozenější být v souladu
s koloběhem přírody a s tím souvisí i to, co jíme. Sezónní potraviny jsou jednak pro tělo výživnější, protože mu
dodávají to, co zrovna v daném období nejvíce potřebuje, jsou chutnější, protože přirozeně dozrávají, a
v neposlední řadě jsou levnější. Během zimy není mnoho čerstvé zeleniny a ovoce, ale kromě masa můžeme samozřejmě konzumovat i přirozené potraviny, které lze přes zimu uskladnit, a proto splňují „přirozenost“ potravin –
houby, kořenová zelenina, luštěniny, jablka atd. Únor bývá na sezónní potraviny nejchudší – čeho ale zaručeně
bude dostatek, je hlíva ústřičná – houba, která se dá pěstovat celoročně a jejíž léčivé účinky na náš organismus
prokázalo už mnoho vědeckých studií. Hlíva je nabitá vitamíny a minerály, obsahuje antioxidanty, zvyšuje tvorbu
červených krvinek, snižuje cukr, krevní tlak i cholesterol, pomáhá proti bradavicím a jiným kožním problémům.
V neposlední řadě byly prokázány její účinky při léčbě a prevenci rakovinových onemocnění. Guláš i falešná dršťková polévka z hlívy jsou už vcelku známé. My vám tentokráte nabídneme recept na pečenou hlívu s kaší.
Ingredience: 500 g hlívy ustricne, 2–3 palice cesneku, rozdelene na strouzky, ale nevyloupane, 1 vetsí cibule, nakrajena na
kolecka, 4 lzíce olivoveho oleje + 2 lzíce masla, hrst bylinek (idealní je rozmaryn, tymian, majoranka nebo salvej), sul a
hrube mlety pepr. NA KAŠI: 400 g brambor (varny typ C nebo B), 400 g celeru, 200 ml mleka, 1 lzíce masla, sul a cerstve
mlety pepr, zelene lístky (napr. polnícek) k podavaní
Postup: Předehřejte troubu na 200 °C. Hlívu očistěte a větší hlavičky natrhejte na menší kusy. Houby vsypte do pekáčku,
přihoďte nevyloupané stroužky česneku, nakrájenou cibuli, přidejte olej, máslo, rozmaryn a šalvěj. Osolte, opepřete a vše
promíchejte. Dejte do trouby a pečte 30–45 minut. Mezitím uvařte v osolené vodě brambory s celerem doměkka. Přidejte
máslo, přilijte mléko, osolte a opepřete a rozšťouchejte na kaši. Podávejte s pečenou hlívou a ozdobené zelenymi lístky.
Dobrou chuť! (www. apetitionline.cz, red)
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Z nového autobusového nádraží
v Šumperku v lednu vyjely první autobusy
Po více než roce se od začátku stavby v květnu 2019
otevřel v lednu nový přestupní
terminál
v Šumperku. První spoje
z nejmodernějšího autobusového nádraží v Česku
vyjely v pondělí 18. ledna.
Terminál tvoří autobusové
nádraží,
parkoviště
s cyklověží
v prostoru
přednádraží a nová výpravní budova.
„Obyvatelé Šumperka a
okolí se dočkali autobusového nádraží hodného
jednadvacátého
století,
které je i velmi dobře technologicky vybaveno,“ řekl
starosta Šumperka Tomáš
Spurný. Dopravní terminál
stál město 168 milionů
korun, více než 50 milionů
bylo pokryto z dotací.
Prostor je s respektem
k 21. století plný moderních technologií, jsou zde
bezpečnostní
kamery,
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chytré lavičky
s připojením
k internetu i
možností nabíjení telefonu
nebo chytré –
ekologické
lampy. Město a
autoři mysleli i
na zeleň, proto
zde v letním
období zajistí
příjemné klima
zelené
střechy nástupišť a nový
prostor
je
osázen mnoha
vzrostlými
stromy.
V nové výpravní budově je
klimatizované zázemí a
toalety pro cestující a informační kancelář, v plánu
je i výdejní místo zásilkové
služby
a
kanceláře
k pronájmu.
Cyklověž
v přednádraží nabízí ulo-

žení kola na 24 hodin za 5
Kč a parkování na nové
parkovací ploše pro 131
osobních aut bude zdarma.
Zajímavostí je socha antického boha Merkura a červená kovová kostka, která
ji obklopuje, umístěna
v blízkosti výpravní budo-

INZERCE

vy. Konstrukce kostky by
měla v létě pouštět vodní
mlhu a zpříjemňovat tak
pobyt čekajícím v letních
měsících.
Autobusy směrem Hanušovice s číslem 209 a 216
budou vyjíždět ze stanoviště 12. (red)
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Hory v zimě jsou neodolatelné, ale vyžadují
zdravý rozum

Staroměstsko je bezpochyby zimním královstvím a
ročně přiláká na své hory
tisíce turistů, lyžařů, běžkařů, skialpinistů, bobistů,
sáňkařů, zkrátka milovníků
zimních sportů a radovánek. Lákadlem nejsou jen
upravené sjezdovky a běžkařské tratě, i když jich tu
máme požehnaně. V době
anti-covidových omezení
sice letos sjezdovky nepřivítaly mnoho sjezdařů,
zázemí na horách v podobě
funkčních lanovek a výdejních okének ovšem pořád
existovalo, a tak ani letos
není o turisty úplná nouze.
A přestože svahů, kopců a
kopečků je v okolí spousta,
většina aut a obytných
přívěsů směřovalo vždy do
osvědčených středisek.
Hory stojí navíc v centru
zájmu i pro turisty, kteří je
dobývají na běžkách, sněžnicích, skialpách nebo
pěšky. Každá z těchto činností je lákavá a zdraví
prospěšná, a dalo by se říci,
že v nynější situaci i zdravější než stále vcelku zalidněná centra. Nicméně, tak
jak
u
všech
aktivit
v přírodě, je třeba i v těchto
případech dobře chápat

hranice svých možností a
vrtkavost horského prostředí. Jak poznamenává
náčelník Horské služby
Jeseníky Vítězslav Kaller:
„Někdy mám pocit, že návštěvníci hor se snaží stále
vymýšlet nové a nové způsoby, jak se v drsných terénech zranit, nebo dokonce
zabít. Najednou řešíme
takové věci, jako sjíždění
černých sjezdovek na kousku plastu, nebo nocování
v mrazu a hlubokém sněhu
bez předchozího tvrdého
tréninku.“ Podle něj se ve
všech takových případech
jedná o naprosté hazardování, a pohyb v lokalitách,
kam by se v těchto dnech
neměli turisté či bobisté
vůbec vypravit.
A že v lednu zásahů na
záchranu turistů i bobistů
měli členové horské služby
více než dost. Některé
z nich, jako záchrana 33leté
ženy, která bivakovala na
Králickém Sněžníku, dopadly nakonec dobře, i když
se záchranáři museli potýkat s mnoha problémy. „Za
prvé jsme se k ní museli
dostat do lavinového katastru u pramene Moravy, a
v oblasti byla tzv. bílá tma.

Že místní hory v zimě nabízejí spoustu sportovního
vyžití, je více než jasné.
Kromě svahů svým návštěvníkům nabízí především perfektně upravené a
různorodé běžkařské tratě.
Kolem Starého Města je jich
zhruba 150 kilometrů, což
nabízí nejen dostatek samotného prostoru pro
běžkaře, ale zaručuje i
rozmanitost pro každodenní výlety, pokud vyrážíte ze Starého Města, když
právě máte čas.

Běžkařské tratě tradičně
upravují lyžařská střediska
a na úpravě se podílí i Staré
Město. Trasy vychází i
z bezprostřední blízkosti
města jednak směrem
k Jelenu i Medvědí rokli (s
cílem
například
v Ostružné), jednak směrem do Hynčic, odkud vychází dostatek tratí dále po
hřebenu a dále po státní
hranici. Další trasou vedoucí ze Starého Města je
ta vedoucí na Větrov a dále
k Paprsku. V jeho okolí se

Na běžkách po bílých stopách

Pak ošetření, byla vyčerpaná a silně podchlazená. A
následoval
transport
z nepřístupného terénu na
naší stanici,“ popsal zásah,
který začal krátce po čtvrté
ráno, Jakub Fabián, zasahující člen Horské služby
Jeseníky s tím, že tu noc
bivakovaly na vrcholu
Sněžníku i další osoby.
Některé příběhy ovšem
šťastný konec neměly a
stály horské nadšence
bohužel život – ať už šlo
například o skialpinistu,
kterého ve Velkém kotli
strhla lavina, nebo běžkaře,
který podlehl infarktu.
Nemálo úrazů už eviduje
horská služba i při bobování, které se letos díky zavřeným sjezdovkám stalo
hitem sezóny.
Přitom by stačilo, kdyby
lidé nejen nepřeceňovali
své možnosti a uvědomovali si nebezpečnost horského zimního prostředí,
ale také dodržovali základní pravidla, která platí v
místních horách po celý
rok. Jedním z takových
pravidel je například, že
pěší, skialpinisté, běžkaři,
snowboardisté i další návštěvníci budou podle

ochranářů
respektovat
celoroční zákaz vstupu
mimo
značené
trasy
v národních
přírodních
rezervacích. Jde o oblast
Pradědu, okolí Šeráku,
Keprníku,
Králického
Sněžníku, Rejvízu a Skřítku.
Už jen tím je možné se
vyhnout
nebezpečným
lavinovým oblastem. Kromě záchrany svého života,
mohou přispět i k tomu,
aby místní příroda zůstala
tím, čím je. „Svou jízdou
v zakázaných
oblastech
hranami lyží totiž poničí
množství
odrůstajících
mladých stromků a ruší
chráněné druhy živočichů
ve velmi náročném zimním
období“ vysvětluje Petr Šaj
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Často tedy
pomůže málo – menší sebestřednost, méně machrování, větší respekt
k přírodě i těm, co pomáhají – a hory budou v zimě
nejen zimním královstvím,
ale i bezpečnějším místem
pro všechny jejich obyvatele. (red, sumperskydenik.cz, horskasluzba.cz)

pak nachází nejpopulárnější a pravděpodobně nejhustější síť tratí, které jsou
pravidelně udržovány a
jsou oblíbené mnoha turisty. Trasy na všechny strany
ze Starého Města jsou různě propojeny, takže dostat
se můžete prakticky kamkoli. Konkrétní mapy najdete na bilestopy.cz.
Využití upravených tratí je
rozhodně i bezpečnější a
ekologičtější volbou pro
zimní brázdění zimní krajiny. Tak neváhejte a vyraz-

te. A pokud oceníte náročnou údržbu těchto tratí,
podívejte se na stránky
jednotlivých udržovatelů
nebo na stránky, kde najdete mapy tratí po celé republice bilestopy.cz. Tam
naleznete i čísla účtů, na
které můžete přispět, protože údržba vyžaduje nejen
mnoho času a námahy, ale i
finančních
prostředků.
(red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 55. Rady města Staré Město ze dne 14. 12. 2020
549. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci Obnova
místních komunikací ve Starém Městě do dotačního titulu
117d8210A v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR
550. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci Obnova
tělocvičny Staré Město do dotačního titulu 117d8210B
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MMR
551. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na přípravu
žádostí, projektového poradenství a administraci projektů
Obnova místních komunikací ve Starém Městě a Obnova
tělocvičny Staré Město mezi MAS Horní Pomoraví a městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Výpis z Usnesení z 56. Rady města Staré Město ze dne 21. 12. 2020

552. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pravidelného servisu v IT činnosti na rok 2021 mezi
městem Staré Město a V. K., Pod Bukovkou 788, Rapotín a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
553. Rada města schvaluje Dodatek. č. 3 ke Smlouvě příkazní o poskytování poradenské činnosti (doplnění zpracování žádosti pro čerpání dotací z OPŽP) mezi SEWACO
s.r.o. a městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem
výše uvedeného dodatku
554. Rada města schvaluje Dodatek. č. 1 ke Smlouvě o dílo
(projektová dokumentace VO v Kunčicích – prodloužení
termínu) mezi S. M., Svobodova 149, 790 55 Vidnava a
městem Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedeného dodatku
555. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v budově č.p. 359, nám Osvobození, Staré Město
556. Rada města schvaluje zařazení žádostí J. S. a J. H. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
557. Rada města schvaluje záměr pronájmu garáže na
pozemku p.č. st. 724 o výměře 18 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
558. Rada města, vzhledem k probíhající revitalizaci vodního toku, neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.č.
847/1 a p.č. 857/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
559. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č. 931/1
v k.ú. Staré Město na vědomí s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
560. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
560/2 a p.č. 575/1 v k.ú. Stříbrnice
561. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
571/7 a p.č. 571/8 v k.ú. Stříbrnice T: 5. 1. 2021
562. Rada města schvaluje záměr prodeje částí pozemků
p.č. 3666, p.č. 253/1, p.č. 253/2, p.č. 250/1, p.č. 250/4 v k.
ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
563. Rada města schvaluje Podmínky pro poskytování
dotací a grantů zájmovým a sportovním neziskovým organizacím z rozpočtu města na rok 2021. Organizace mohou
podávat žádosti do 25. 2. 2021
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564. Rada města schvaluje nabídku PROINK, Hornická
198, Staré Město na přípravu území „Nad Javorem“ ve
Starém Městě pro výstavbu RD
565. Rada města schvaluje prodej automobilu ŠKODA
Roomster, RZ 3M8 7902 za cenu 8 111 Kč R. H., Prachovice
83, 538 04 Prachovice
566. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 12
Rada města bere na vědomí:
- informace P. V., místostarosty Dolní Moravy o činnosti a
možnostech zapojení v Destinační společnosti Králický
Sněžník z. ú.
- informaci o podání inzerátu na obsazení místa praktického lékaře ve Starém Městě

Výpis z Usnesení z 57. Rady města Staré Město ze dne 11. 1. 2021

567. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání mezi městem Staré Město a PROBIO, obchodní firma s r.o. a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
568. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
3516/1, p.č. 3516/2, p.č.3245/7, p.č. 301/1 a část pozemku p.č. 3245/1 vše v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
569. Rada města bere na vědomí žádost o prodej části
pozemku p.č. 3666 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
570. Rada města bere na vědomí žádost o prodej pozemků
p.č. 575/1, p.č. 560/2, p.č. 571/8 a p.č. 571/7 vše v k.ú.
Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
571. Rada města bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p.č. 575/1 v k.ú. Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
572. Rada města bere na vědomí žádost o prodej části
pozemků p.č. 747/1 a p.č. 746/2 v k.ú. Hynčice pod Sušinou s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
573. Rada města bere na vědomí žádost o prodej pozemků
p.č. 1081 a p.č. 1079 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
574. Rada města, vzhledem k projektu stavby Lesoparku a
neuhrazeným závazkům žadatele neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
575. Rada města schvaluje zařazení žádostí L. B., M. R., P.
K., H. D., J. S., D. P., J. N., Š. a V. K. do seznamu žadatelů o
byt
576. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, Budovatelů
60, Staré Město L. Z., Budovatelů 60, Staré Město
577. Rada města nevyužije finanční podporu na realizace
akce “Elektromobil pro Staré Město“
578. Rada města schvaluje svolání pracovní schůzky zastupitelů dne 19. 1. 2021 v 17.00 hod v KD Staré Město
16. zasedání ZM
 Návrh rozpočtu na rok 2021 – bude svolána
pracovní schůzka zastupitelů

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2021
 Prodej pozemku p.č. 214/3 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem – 17.12.2020 byla odeslána
žádost na SPÚ Olomouc o vyjádření k možnému
prodeji pozemku p.č. 214/3 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem (pozemek byl v roce 2017
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bezplatně převeden z SPÚ do majetku města Staré
Město)
Rada města bere na vědomí:
- informaci ŠPVS o cenách vodného 45,49 Kč/m3 a stočného 46,74 Kč/m3 platných od 1. 1. 2021

Na prosincovém jednání
zastupitelstva se nepodařilo schválit rozpočet města
na rok 2021. Následně bylo
schváleno rozpočtové provizorium s tím, že RM zajistí opětovné projednání
návrhu rozpočtu na rok
2021 na pracovní schůzce
zastupitelů v lednu 2021.
Tuto pracovní schůzku
svolal starosta na úterý 19.
ledna (po uzávěrce únoro-

vého vydání ZR). Doufejme,
že tentokrát dojde mezi
koalicí a opozicí ke konstruktivnímu a věcnému
jednání, jehož výsledkem
bude návrh reálného rozpočtu pro rok 2021, který
bude předložen ke schválení na příštím jednání
zastupitelstva pravděpodobně v únoru.
K nevydařené
pracovní
schůzce zastupitelů k ná-

vrhu rozpočtu na rok 2021,
která se uskutečnila 7.
prosince 2020 jen tolik:
Pokud opoziční zastupitelé
dostali
společně
s pozvánkou (dle jejich
názoru) nekompletní podkladové materiály, měli
dostatek času požádat
starostu o doplnění tak,
aby si k návrhu mohli připravit výhrady a připomínky a na schůzce je pak řešit.

V diskuzi
k navrhované
výstavbě prodejny potravin
CBA vyslovili členové zastupitelstva
předběžný
souhlas, na úřední desce
byl 4. ledna vyvěšen záměr
prodeje pozemků, požadovaných k výstavbě prodejny potravin. Příští jednání
zastupitelstva by mohlo
prodej projednat a schválit.
(red)

Vážení občané, přesně před
rokem, v únorovém čísle
Zlatého rohu jsem psala o
tom, jak jsem se pustila do
kronikaření, zatím tedy
spíše teoreticky. Teď vám
chci napsat, kam jsem se za
uplynulý rok posunula
v praxi. Upřímně řečeno, ne
úplně tam, kam jsem chtěla. V současné době mám
téměř dokončený zápis za
rok 2019 a rozepsaný rok
2020. Ruku v ruce s psaním
jde
totiž
komunikace
s lidmi. Moji předchůdci
kronikáři měli rozhodně
pravdu v tom, že spolupráce s některými lidmi není
jednoduchá – ve smyslu
dodávání informací do
kroniky. Stále se učím,
kolikrát mám vlastně žádat
o spolupráci, když to
(ne)hoří a zároveň nejde o
povinnost, ale dobrou vůli.
Především jsem tedy na-

sbírala mnoho zkušeností
v oblasti mezilidské komunikace a vztahů. Setkala
jsem se (i když často jen
virtuálně) s nadšenci, kteří
mají vztah ke Starému
Městu a dokážou hodiny
vyprávět o tom, co všechno
by v kronice chtěli zachovat příštím generacím.
Mluvila jsem s mnoha lidmi, kteří se mnou jednali ať
už ochotně či neochotně,
vstřícně nebo odmítavě,
avšak slušně. O to větším
šokem pro mě byla reakce
jednoho osloveného subjektu, který si moji žádost o
zprávu do kroniky vyložil
tak, že se pídím po jeho
majetkových poměrech a
osobních informacích a
hodlám je tak vystavit
zneužití. Při snaze o vysvětlení jsem se dočkala sprostých slov a prásknutí telefonem. Po prvotním šoku

mě časem tato zkušenost
paradoxně posunula dál a
dnes jsem za ni vděčná.
Ctím pravidlo „sto lidí, sto
názorů“, ale svědomí mám
čisté, nikoho jsem nechtěla
a nechci poškodit. Moje
původní představy o práci
kronikářky se tedy v něčem
rozchází s realitou, ale i
přesto budu pokračovat,
protože mě tahle činnost
zatím baví a přináší mi do
života mnoho nových poznání. Když jsem loni na
tomto místě psala, že bych
ráda
kronikářství
ve
Starém Městě oživila třeba
různými akcemi, netušila
jsem, že přicházející pandemie koronaviru zmaří
moje plány ještě dříve, než
je začnu realizovat. Plánování akcí všeobecně je stále
sázkou do loterie, proto se
do nich teď nechci pouštět.
Stále však trvá moje výzva

pro vás všechny, kteří chcete do kroniky přispět svými
informacemi, zápisky či
fotkami. Myslím si, že kronika může kromě tradičních a typických informací
o městě, podnicích, spolcích, dopravě, počasí atd.
popisovat také nás občany
jako takové. Jak se nám
tady žije, co nás těší nebo
trápí, jak trávíme volný čas
a podobně. Představte si
sami sebe za sto let, jak
čtete kroniku. Co byste si
v ní chtěli přečíst? Co by
vás zajímalo? Vím, „sto lidí,
sto názorů“, ale to přece
nevadí. Můžete se na mě
obrátit na těchto kontaktech. Tel.: 737 360 729,
emailová adresa: kronika@mu-staremesto.cz.
Děkuji vám! Jitka Urbanová
Pešková

Podrobnější informace o
výsledcích Tříkrálové sbírky ve Starém Městě vám
přineseme
v březnovém
čísle Zlatého rohu. Počítání

pokladniček probíhalo až
v posledním
lednovém
týdnu, kdy už byl únorový
Roh v tiskárně. V tuto chvíli
tedy již výsledky známe,

čísla jsou vyvěšena na
nástěnce Komise pro zdravotní a sociální péče (na
náměstí za benzinkou). Již
nyní děkujeme všem za

příspěvky do kasiček a za
pomoc s realizací sbírky.
(KZSP).

Kdy bude schválen rozpočet města na rok 2021?

Z pera kronikářky

Blíže o Tříkrálové sbírce až v březnu
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