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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Srpen 2019

roč. XXV

č. 8

8Kč

Koncert Smíření Nová Seninka
Sobota 24. srpna od 16.00 hodin
Kostel Sv. Jana Křtitele
rozezní koncem prázdnin
hudba baroka, romantismu
a 20. století. Představí ji tři
hudebnice, které se kromě
své soukromé, učitelské i
umělecké dráhy, více než
deset let společně věnují
komorní koncertní činnosti.
Jsou to pěvkyně Hana Johnová a Yvona Jurčíková s
klavíristkou Danutou Davidovou.
Hana Johnová a Yvona Jurčíková mají ve svém životaběhu mnoho společného.
Obě dvě získaly své první
pěvecké zkušenosti v šumperském dětském sboru.
Obě vystudovaly zpěv na
konzervatořích. Hana Johnová v Pardubicích a Yvona Jurčíková v Ostravě. Obě
se poté dále pěvecky a hudebně vzdělávaly. Hana
Johnová pokračovala ve
studiu soukromě u prof.
Alexandry Spurné-Berti a
Tatiany Tesliy. Yvona Jurčíková studovala dále na
Institutu pro umělecká
studia Ostravské univerzity.

A obě dvě mají také dlouhodobé zkušenosti s pedagogickou činností na základních uměleckých školách. Hana Johnová vystupovala v komorním sboru
Amarilli, spolupracovala s
žesťovým
triem
Flash
Brass, komorním orchestrem Collegium Musicum a
Zábřežským
komorním
orchestrem. V současnosti
pedagogicky působí na ZUŠ
v Šumperku a v Zábřehu a
věnuje se koncertní činnosti. Yvona Jurčíková byla
členkou a sólistkou souboru
Adash - interpretace židovských písní. Jako sólistka
vystupovala s Filharmonií
Hradec Králové a Karlovarským symfonickým orchestrem. Uplatnila se sólově i
jako členka komorních
pěveckých těles na mnoha
hudebních festivalech, mj.
Preludium Šumperk, Dny
nové hudby Ostrava, Janáčkův máj, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl. Účinkovala
s komorním sborem Martinů Voices a souborem The

Czech Ensemble
Baroque. V době
studií
externě
spolupracovala s
operním sborem
Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě a po absolutoriu se
stala členkou operního
sboru Národního divadla
v Brně. V současné době je
členkou operního sboru
Národního divadla Praha a
externě
spolupracuje
s Pražským filharmonickým
sborem.
Klavíristka Danuta Davidová účinkovala, stejně jako
Hana Johnová, s komorním
souborem Amarilli a s žesťovým souborem Flash
Brass. Věnuje se pedagogické činnosti na ZUŠ v Šumperku, též v pobočce této
školy v Hanušovicích a je
vyhledávanou korepetitorkou. Coby dramaturgyně
koncertů s Hanou Johnovou
a Yvonou Jurčíkovou je
nepostradatelnou
duší
všech jejich společných

projektů, v užším i širším
nástrojovém provedení.
Čeká nás bezpochyby pečlivě sestavený, pestrý program tohoto tria. Vstupné
na koncert je dobrovolné.
Těšme se na společné setkání s krásnou hudbou a
zpěvem v jedinečném prostoru kostela v Nové Senince! (Veberová)

Mariánská pouť v Branné
Jako každý rok ani tentokrát nezapomeňte v srpnu
navštívit tradiční Mariánskou pouť v sousední Branné, která pohostí návštěvníky 18. srpna. Kdo máte
raději řemeslné tradice,
zajímavé lokální produkty a

lidovou hudbu než ukřičené
kolotoče, pak je Mariánská
pouť pro vás tím pravým.
Pouť začne již v předvečer
hlavního dne – neděle, a to
sobotním
večerem
s cimbálovkou a letním
kinem. Neděle pak bude

začínat tradičním procesím
od kostela k Mariánskému
prameni. K poslechu bude
hrát Jesenická dvanáctka a
těšit se můžete i na výstavu
fotografií Petra Stanzela,
výstavu Náhled do historie
Branné a okolí, ale také na

kouzelníka, bohatý program
pro děti, akrobaty na motocyklech
a
samozřejmě
spoustu dobrého jídla a pití.
Nezaměnitelná atmosféra
bude jako vždy dokreslena
jarmarečními písněmi a
ukázkami řemesel.(red)
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PŘIPRAVUJE SE

Brzy oslavíme další významné výročí
Tentokrát s císařem Josefem II.
Na úvod dnešního putování
historií Staroměstska si na
chvíli vzpomeneme na
povinnou četbu. Ve známé
knize Babička spisovatelky
Boženy Němcové je zachycen příběh setkání s císařem Josefem II. Babička
vypráví, jak v dívčím věku
doprovázela vdovu Novotnou prodat vlněné houně
na stavbu josefovské pevnosti. Tam potkali pána s
dalekohledem, z něhož se
vyklubal sám císař, který jí
věnoval tolar, „aby nezapomněla na Josefa císaře“.
A takový obraz vnímání
císařovy podoby na českém
venkově byl podle historiků pravdivý. Josefova proslulost souvisela s jeho
schopností stylizace do role
osvíceného přítele lidu, což
na svých častých cestách
po celé říši dokazoval.
A my bychom se v dnešním
vzpomínání rádi přenesli
téměř o tři století zpátky,
protože dvě z inspekčních
cest, které císař Josef II.
podnikal, vedly i do Starého Města. Prvního září
uplyne 240 let od doby, kdy
Staré Město císař Josef II.
na své třídenní inspekční
cestě navštívil. Tuto návštěvu připomíná mramorová pamětní deska na
domě č. 70 na náměstí, kde
se v době návštěvy ubytoval. Co bylo důvodem jeho
návštěvy v našich končinách?
V knize Historické toulky
Šumperskem II popisuje
Drahomír Polách, archivář
Městského úřadu Šumperk,
dvě historicky doložené
návštěvy císaře Josefa II. v
severní části našeho regionu, během nichž se zastavil
ve Starém Městě. Cílem
těchto návštěv bylo vytipování vhodných míst pro

vybudování
vojenských
pevností jako obranných
bodů pro případné války
s Pruskem. První návštěva
se uskutečnila 7. července
1766 při jeho cestě ze
Žamberka do Kolštejna
(dnes Branná). Píše se o ní
v Pamětní knize farního
úřadu Starého Města a
uvádí ji ve své knize Pohledy do dějin Staroměstska V.

let později, a odtud po
cestě, později nazývané
silnice císaře Josefa, dorazil
do Starého Města. Zde se
zdržel celkem tři dny. Ubytoval se na náměstí u barvíře Jindřicha Strohma,
jemuž patřil dům číslo 10
(dnes č. 70). Původně měl
v úmyslu vystoupit na
Králický Sněžník, ale nakonec k tomu nedošlo, zřejmě

Černý, kde ji ale pro její
délku 50 km během jednoho dne i částečně zpochybňuje (více na str. 44). Cesta
prý vedla přes Malou Moravu, Vojtíškov, Vysokou,
Hynčice pod Sušinou do
Stříbrnic. Odtud se prý
vypravil se svým doprovodem i na Králický Sněžník.
Pak se krátce zastavil ve
Starém Městě „…pokynul na
náměstí
shromážděným
davům…“ a pokračoval do
kolštejnského zámku, kde
všichni přenocovali.
Ale vraťme se k druhé
inspekční cestě císaře,
která vedla 1. září 1779
z Javorníku přes Ostružnou
a Kronfelzov (tehdy ještě
neexistoval, byl založen až
v roce 1795) do Hajmrlova,
který však vznikl až o deset

kvůli špatnému počasí. Při
čekání podnikal monarcha
procházky Kozí uličkou,
později nazvanou po něm
Císařova ulice a ještě později pojmenovanou na
Vodní ulici (její současný
název je Srázná). Poslední
den pobytu ve Starém
Městě zašel Josef II. na mši
svatou do kostela sv. Anny
a daroval tehdejšímu faráři
25 zlatých pro místní chudinu. Před další cestou do
Králík
přenocoval
v dědičné rychtě ve Zlatém
Potoku.
Je možné, že návštěva Josefa II. inspirovala zdejší
měšťany k postavení současné naší nejcennější
umělecké památky – sousoší P. Marie s Ježíškem a
Janem Křtitelem, které bylo

v následujícím roce (1780)
věnováno památce zesnulé
císařovny, Josefovy matky
Marie Terezie. Je také
pravděpodobné, že chráněná lípa malolistá stojící
pod náměstím na zahradě u
domu č. p. 158 byla vysazena na památku této události.
Mramorová pamětní deska
na domě č. 70, připomínající zdejší pobyt Josefa II. ve
dnech 1. až 3. září 1779,
byla silně poškozena některými příliš horlivými
vykladači vládního nařízení
o odstraňování německých
symbolů při českém osídlování pohraničí po II.
světové válce a na desítky
let skryta pod omítkou.
Odkryta byla až při rekonstrukci domu v roce 1999.
Bylo by hezké, kdyby se
s blížícím výročím povedlo
desku zrekonstruovat a
nějakým vhodným způsobem událost připomenout.
Nepoučený chodec si možná pamětní desky všimne,
ale rozluštit nápis je dnes
nemožné. Pojďme se tedy
zamyslet nad možnostmi,
jak informaci o návštěvě
Josefa II. oživit. Turisty
můžeme
motivovat
k návštěvě sdělením, že i
císař Josef II. navštívil Staré
Město, a to dokonce dvakrát. Myslím si, že ani většina Staroměšťáků neví,
kde desku hledat.
Zpracováno podle knihy
Historické toulky Šumperskem II Drahomíra Polácha,
Pohledů do dějin Staroměstska Václava Černého,
ZR č. 7/2013 a poznámek
Ing. Zdeňka Panského. Foto
archiv Ing. Panského. (Černín)
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KULTURA

Knižní tip na srpen …
Autorka: Alena Mornštajnová
Název knihy: Tiché roky
První knihu psala dlouhých deset let, pak už se intervaly zkracovaly. Předloňský román
Hana jí přinesl popularitu, loni byl druhou nejprodávanější knihou a letos se drží na
první příčce. O spisovatelce Aleně Mornštajnové se od té doby píše jako o nepřehlédnutelném fenoménu současné české prózy.
Román s názvem Tiché roky je silný příběh o historii jedné rodiny, která má tajemství a
taky trochu problém s komunikací. Na pozadí příběhu této rodiny jsou jemně připomínané některé české historické události a společenská nálada. Politika a obyčejný každodenní život, krása i hrubost v něm. Láska i nenávist, bolest a štěstí – toho všeho se nám
lety dostává a je to obyčejné a všední, ale jako téma nesmírně zajímavé. Tiché roky jsou
opravdové – o tom, jak moc nám ubližují naši rodiče, jak moc ubližujeme našim rodičům,
o tom, že mládí je někdy zbrklé a stáří někdy ne moudré, ale zhrublé a ublížené. Budete
litovat, až budete číst poslední stránku, že už je konec. (idnes.cz)

PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V
MĚSÍCI SRPNU
PEKAŘ

Místo: Dolní Morava
Datum: 2. srpna od 18 hodin
Vystoupení kapely Pekař na Dolní
Moravě. Vstupné v předprodeji
180,- Kč, na místě 230,- Kč.
www.dolnimorava.cz

RAMZOVSKÁ POUŤ

Místo: Ramzová
Datum: 3. srpna
Osmý ročník tradiční pouti
v rámci Ramzovského kulturního
a sportovního léta.

RAPOTÍNSKÉ SLAVNOSTI

LETNÍ PROGRAM KINA SNĚŽNÍK – SRPEN
KINO JE ZDARMA!
Středa 14. 8. 2019 ve cca 20.30
TERORISTKA (komedie ČR, 95 minut, přístupné od 12 let)

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si
jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla
(Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se
udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však
zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák,
momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady.

Středa 21. 8. 2019 ve cca 20.30
KOUZELNÝ PARK (animovaná dobrodružná komedie, 85 minut)

Místo: Rapotín
Datum: 16. – 18. srpna
V pátek zahájí slavnosti ve 20:30
letní kino filmem Po čem muži
touží, v sobotu se můžete těšit na
fotbalový turnaj, atrakce pro děti,
soutěž o nejlepší rapotínský koláč
či vystoupení rapotínských spolků. Večer se uskuteční koncert
Happy to Meet a Support Lesbiens. V neděli proběhne mše
svatá, žehnání bylinám a setkání
flašinetářů.

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony
popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá
dikobraz, který se všeho bojí, a další. June však není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka,
která zkouší aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde
pod ruku. Takové pokusy ovšem většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové
destrukci June slíbí, že začne sekat dobrotu. Jednoho dne ji však osud zavede na zpustlé místo, kde
kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii a
zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí?

MALOMORAVSKÉ SLAVNOSTI

Středa 28. 8. 2019 ve cca 20.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (animovaná rodinná komedie, 104 minut)

AKCE CIHELNA

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí
odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje
létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil
naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou
stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova
omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého
puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se ke
břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty
opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt.
Sobota 31. 8. 2019 v cca 20.00 (Ukončení prázdnin pod Králickým Sněžníkem)

ČERTÍ BRKO (pohádka ČR, 99 minut)

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným
životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou
pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením
nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Bonifác se vydává do
Pytlova a hned mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov
ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného
vládce pekel. Je na Bonifácovi osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
Promítání probíhá v areálu Kulturního domu ve Smetanově ulici. V případě nepříznivého počasí
může být promítání přesunuto do Kina Sněžník, Hanušovická 57. Sledujte www.staremesto.info a
facebook.com/staremestopodsneznikem. Změna programu vyhrazena.

Místo: Hřiště v Podlesí u Malé
Moravy
Datum: 10. srpna
Tradiční slavnosti pro malé i
velké. Hostem bude Olga Lounová.

Místo: Králíky
Datum: 16. – 18. srpna
Vzpomínková akce s více jak
dvacetiletou tradicí, zaměřená na
oživenou historii, vojenskou
historii a vojenskou techniku z
minulého
století.
www.akcecihelna.com

REVIVAL INVAZE 2019

Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 23. srpna od 19.30
hodin
Revivalový nářez kapel Motörhead, Lucie a Queen. Vstupné v
předprodeji
220
Kč.
www.dksumperk.cz

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK

Místo: Mohelnice, Křemačovský
rybník
Datum: 29. srpna – 1. září
44. ročník trampské, country a
folkové muziky.
www.mohelnickydostavnik.cz
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SPORT

Třetí ročník horského triatlonu je
úspěšně za námi
Letošní rok již potřetí organizoval Sportovní klub
Outdoor
Jeseníky
v Hynčicích pod Sušinou
horský triatlon Kraličák.
Závod se konal 22. června
za hezkého slunného počasí a kromě jednoho závodníka, který musel ze závodu
odstoupit, protože prorazil
kolo, si všichni soutěžící

závod užili. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se
příští rok na viděnou.
Horský triatlon Kraličák je
celodenní sportovní akce s
disciplínami plavání v
přírodní nádrži (800 m),
horský běh (7 km) a jízda
na kole (17 km) v horském
terénu. Kromě závodu byl
zajištěn doprovodný pro-

gram formou stánků se sportovním
vybavením a stánků s občerstvením.
(Martin
Škrott,
předseda výkonného výboru SK
Outdoor Jeseníky)

TJ Baník Staré Město zažívá po 10 letech sestup

Ano, je tomu tak. V sezóně
2008/2009 jsme po dlouhé
době postoupili do krajské
I.B třídy a bohužel letos
jsme zažili po deseti sezónách sestup do okresního
přeboru. A to dost smolný,
protože k záchraně nám
chybělo lepší skóre nebo
jeden bod navíc. Ani získa-

ných 31 bodů, které by
bohatě stačilo na záchranu
ve všech předešlých sezónách, nás v soutěži neudrželo. Např. v loňské sezóně
stačilo k záchraně 23 bodů.
Ale tak už to ve sportu bývá
a nejsme první ani poslední, kterým se to stalo nebo
stane.
Důvodů, proč došlo k této
situaci je více. Obecně posledních pár let dochází k
úbytku mladých lidí, kteří
by hráli fotbal s takovým
zaujetím a obětavostí jako
moje a předcházející generace. A vlastně chybí, konkrétně ve Starém Městě, i
starší, případně nehrající

členové, kteří by se věnovali fungování fotbalu ve
Starém Městě jako celku. A
tak se to vede v pár lidech,
což je náročné.
Ale podařilo se nám nastartovat poměrně slušně mládež, tak doufám, že o budoucnost je postaráno.
V kádru mužů nastal bezprostředně po sestupu šok.
Prvotně chtěla půlka mužstva končit, ale nakonec to
není tak horké. Odešel
brankář Miroslav Rohoň do
Králík, který to ale avizoval
již dopředu, bez ohledu na
sestup nebo udržení. Dále
se do Loučné vrací Ondrěj
Kostiha a poslední, kdo nás

opouští, je Jaroslav Klemsa,
který se domluvil s Bohdíkovem.
Zbylý kádr zůstal pohromadě a navíc se zpátky
vrací Václav Langr a Jan
Novosád. Jako náhrada
v brance za Miru Rohoně
by nám měl pomoci Roman
Drechsler, který u nás
chytal již v minulosti.
Doufám tedy, že nás fanoušci budou dále podporovat i v následující sezóně,
ve které se chceme pokusit
postoupit zpět do krajské
soutěže. (Pacal)

Tabulka celková muži I.B třída, skupina C 2018/2019
Rk. Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sokol Lesnice ▲
TJ Postřelmov
TJ Libina
TJ Písečná
SK Bludov
TJ Zlaté Hory
SOKOL ŠTÍTY
FK Stomix Žulová
Olpa Jindřichov
FK Ruda nad Moravou
Sokol Nový Malín
Sokol Sudkov
Baník Staré Město ▼
FC Dubicko ▼

Záp. +

0 -

Skóre Body Penalty + Penalty -

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56:24
71:35
68:37
62:49
70:48
60:51
53:45
54:61
59:61
47:41
37:52
43:71
65:81
13:102

22
19
16
15
15
14
13
12
12
11
10
11
11
1

4
7
10
11
11
12
13
14
14
15
16
15
15
25

64
60
50
45
43
40
40
36
36
33
32
32
31
4

5
0
3
4
4
4
4
1
3
3
3
2
4
0

3
3
5
4
2
2
5
1
3
3
5
1
2
1
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Tipy na prázdninové výlety (nejen) s dětmi
Zemědělský park
u Havlíčků (ZOO
park a Veteran
muzeum) Rapotín
Vstupné: 85 Kč (děti 5-15
let 50 Kč, děti 2-5 let 20 Kč)
Vzdálenost: cca 25 km
Provozní doba: denně 9.00
– 19.00
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: 2 hodiny
Dostupnost: autem, popř.
vlak Staré Město - Šumperk
a autobus Šumperk – Vikýřovice (zast. Pod Holubím
vrchem)
Nedaleko Starého Města
vyrůstá díky nadšení pár
zapálených lidí na místě
bývalé zemědělské usedlosti
zemědělský skanzen, který
si klade za cíl zachování
kulturní tradice a ráz venkova i podhůří Jeseníků.
Zemědělský skanzen má tři
části. Jednou z nich je ZOO
park, kde můžete vidět
bohaté množství místních i
cizokrajných zvířat od srnčího, králíků až po pštrosy,
velbloudy či nově kajmany.
Druhou součástí je Veteran
muzeum, kde v neobvyklé
atmosféře i prostředí můžete vidět expozici 17. – 20.
století všeho druhu – od
kočárků přes motocykly,
auta i koňské kočáry. Třetí
z hlavních částí je pak Dětský koutek plný nejrůznějších atrakcí, s venkovním
ohništěm. Zájemci se mohou
svézt na koních či velbloudech. K prohlídce zevnitř i
zvenku je také připraven
např. skutečný tank T 34
z roku 1944. Více informací
na
www.zemedelskyskanzen.s
vet-stranek.cz.

Dětské hřiště Kocián Loučná nad

LÉTO

Desnou + zámecký
park, podjezdová
vozovna a hrobka
rodiny Kleinů
Vstupné: zdarma
Vzdálenost: cca 25 km
Provozní doba: denně dle
počasí 8.00 – 20.00
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: neomezená
Dostupnost: autem, popř.
vlak Staré Město – Loučná
nad Desnou
V Loučné nad Desnou, kousek od Starého Města, se
nachází nádherné moderní
dřevěné dětské hřiště. Obsahuje řadu atrakcí pro
nejmenší i větší děti – krásný velký průlezkový hrad se
skluzavkou, pirátskou loď,
spoustu skluzavek a houpaček. V letních dnech si děti
mohou pohrát u vodního
prvku, intenzitu jeho toku si
mohou samy regulovat.
Hned vedle hřiště se nachází
rybník s dřevěnými sochami
(možnost rybolovu), rybářská bašta, cukrárna a minigolf. Naproti hřišti se rozprostírá nádherný anglický
zámecký park s četnými
vzácnými stromy, rybníčkem a umělou jeskyní. Renesanční zámek, jehož stavbu zahájili Žerotínové a
později byl obýván rodinou
Kleinů, je bohužel nepřístupný. Naproti zámeckému
parku se nachází Restaurace
Na staré poště. Za ní, v jejím
dvoře, se dochovala unikátní stavba z roku 1847, tzv.
podjezdová vozovna. Budova dříve sloužila jako poštovní stanice se zájezdním
hostincem. Když půjdeme
po cestičce vlevo, dojdeme
památnou lipovou alejí
k rodinné hrobce loučenské
větve Kleinů, významné
podnikatelské rodiny Rakousko-Uherska,
staviteli

železnic a majiteli železáren.
Více
informací
na
www.icloucna.cz.

Osoblažská úzkokolejka
Vstupné: jízdné závisí na
tom, zda jedete parním
vlakem nebo osobním vlakem ČD (74Kč-200Kč dospělý zpáteční, do 6let
zdarma)
Vzdálenost: cca 70 km
Provozní doba: v létě denně dle jízdního řádu (parní
vlak pouze o víkendech)
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: cca 1,5
hodin jedna jízda Třemešná
– Osoblaha + čas cca 3 hodiny v Osoblaze
Dostupnost: autem, popř.
vlak Staré Město – Třemešná ve Slezsku
Tento tip na výlet je určen
pro fanoušky železnice a
zajímavých cest po kolejích.
Mezi stanicemi Třemešná ve
Slezsku a Osoblahou se
nachází unikátní úzkorozchodná trať, která nadchne
každého cestovatele. Nasednout do úzkých vagónů
můžete v Třemešné, popř.
v Osoblaze a vyrazit. Je
možné koupit si jednosměrnou či zpáteční jízdenku,
dokonce můžete vystoupit i
na zastávkách po trati, protože oblast rozhodně není
jen o železnici, ale nabízí

spoustu různých zajímavostí. Jednou takovou je například ojedinělý židovský
hřbitov v Osoblaze či zámek
ve Slezských Rudolticích. A
pokud chcete jet pouze
vlakem a v cíli se jen osvěžit,
můžete v Osoblaze využít
nádražního
občerstvení
v Pivním vagóně a dětského
hřiště nebo si zajít na místní
koupaliště, na které máte
při zakoupení jízdenky na
parní vlak vstup zdarma.
V létě bývají vypravovány
také speciální vlaky jako
Pivní, Strašidelný, na Divoký
západ a jiné. Samotná jízda
vlakem je požitek, nejen
kvůli jeho jedinečnosti, ale
také díky okolí, protože
Osoblažsko je rozhodně
krásným, byť zapomenutým
koutem naší země.
Více
informací
na
www.osoblazsko.com

Zámek Loučeň
Vstupné: Zámecký park a
labyrintárium 120/100Kč,
Kombinovaná
(zámek+labyrintárium)
210/160Kč
Vzdálenost: cca 180 km
(Nymburk)
Provozní doba: celý rok,
v létě denně 9.00 – 21.00
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: neomezená
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Dostupnost: autem, popř.
vlak Staré Město – Nymburk, bus Nymburk – Loučeň
Zámek Loučeň není obyčejným zámkem. Oproti jiným,
které navštívíte, v tichosti si
poslechnete něco o historii a
zase půjdete, nabízí svým
návštěvníkům spoustu dalších aktivit. A všechny jsou
zajímavé nejen pro dospělé,
ale i pro děti, protože přímo
vybízí k tomu, abyste nejen
poslouchali, ale především
se sami bavili a zkusili, co
dokážete. Rozsáhlý zámecký
park nabízí spoustu relaxačních míst k posezení, ale
také naprosto unikátní
labyrintárium, což je komplex různých bludišť a labyrintů (dřevěných, kamen-
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ných, z rostlin i keřů), které
si sami můžete projít, prozkoumat, při procházení
v sobě probudit dětskou
radost a zvídavost a načerpat energii. Zámecký park
nabízí i volně přístupný
lanový park pro děti. To
ovšem není všechno. I samotný zámek je snad jako
jediný otevřený po celý rok
a při prohlídce si můžete
prohlédnout citlivě zrekonstruovaný, skutečně obývaný (nikoli pouze výstavní)
zámek rodu Thurn-Taxisů,
nejvlivnějšího evropského
šlechtického rodu. Prohlídky ale rozhodně nejsou
suchopárné, pan kastelán je
velmi neformální a zámkem
vás provádí on, kněžna,
kníže, či sluha v livreji a vy
se tak rozhodně nebudete

nudit historickými daty,
neboť ty bývají zasazeny do
kontextu reálného života.
Zámek nabízí i noční prohlídky, speciální pohádkové
prohlídky pro děti nebo
například čokoládové prohlídky. Osvěžit se můžete

místními
specialitami
v zámecké restauraci. Na
lístku najdete např. Čápy
s mákem. Po celý rok se
potom můžete zúčastnit
nepřeberným
množstvím
zajímavých akcí. Více na
www.zamekloucen.cz. (red)

Muzeum vojenské historie a Staroměstska odhaluje zajímavý
příběh Československé armády
Pracovníkům
místního
Muzea vojenské historie
Staroměstska se podařil
nebývalý a ojedinělý počin.
V rámci spolupráce pracovníků muzea se sympatizanty a udržovateli tradic
našich předků v oblasti
vojenství byly od našeho
dlouholetého spolupracovníka a sponzora Bořivoje
Hložka získány ucelené
materiály týkající se vojenské kariéry pana štábního
rotmistra Josefa Kulíška.
Josef Kulíšek se narodil dne
19. března 1882 v obci
Rychmanov (dnes součástí
města Újezd u Brna)
v zemědělské rodině. Do
svého odvodu do armády
tehdejšího
RakouskoUherska v roce 1903 (ve
svých jedenadvaceti letech)
pracoval na hospodářství
svého otce v rodné obci. Od
svého mládí měl mimořádný vztah ke koním, kterým
nakonec zůstal věrným celý
život. Svoji základní vojenskou službu absolvoval u

jízdních oddílů, a po jejím
skončení
pokračoval
v armádě jako délesloužící,
později
jako
voják
z povolání.

Od započetí tzv. Velké
války sloužil u jízdních
oddílů.
Při
bojích
v Karpatech byl velmi těžce
raněn do břicha. Přesto se
ke konci války vrátil do
armády, na italskou frontu.
Zde však byl zajat, a od

listopadu 1918 do ledna
1919 byl v italském zajetí.
V dubnu 1919 se vrátil do
vlasti a ihned se jako dobrovolník
zúčastnil
na
ochraně tehdy neklidné hranice na rozhraní
Maďarska a Rakouska,
a to v jezdeckém pluku, tedy opět u svých
milovaných koní. Byl
přijat do nově vzniklé
Československé armády, kde sloužil nejdříve od 10. 10. 1919 u 6.
Jezdeckého pluku a od
15. 6. 1920 u Jezdeckého pluk č. 5. Tento
pluk se svým sídlem
v Košicích se stal Josefu Kulíškovi plukem
domovským, neboť u
něho sloužil až do své
penze v roce 1938.
Štábní rotmistr Josef Kulíšek byl i v rámci svého
společenského vyžití zapojen do civilního života. Od
prvopočátku svého působení v Košicích byl zapojen
do spolkového života měs-

ta, především v organizaci
SOKOL. V rámci této organizace vedl jezdeckou sekci, kde byl velice oblíben
členy, především členkami
SOKOLA. O této skutečnosti
svědčí i děkovné dopisy,
pochvalná uznání a jiné
listinné dokumenty.
Svoji životní pouť nyní už
štábní rotmistr zakončil
opět jako zemědělec na
rodném
statku
v Rychmanově, který zdědil
po svých zemřelých rodičích. Josef Kulíšek zemřel
dne 19. 1. 1944 ve věku
nedožitých 62 let.
Ačkoli nebyl život Josefa
Kulíška spojen se Starým
Městem, určitě budou materiály a další připomínky
jeho života pro návštěvníky
velmi zajímavou součástí
muzea, neboť jde ojedinělý
počin v rámci ucelených
muzejních materiálů o
životě významného člena a
součásti naší vojenské
historie. (za Staroměstské
patrioty Pavel Biro)
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Atlas Obscura
Staré chodby pod náměstím
Lidé jsou od nepaměti
přitahováni
místy
obestřenými tajemstvím,
místy za cedulí “vstup
zakázán” nebo příběhy s
temnou
minulostí.
Staroměstsko, za dobu své
bohaté minulosti, nezůstalo
těchto událostí ušetřeno a
tato prázdninová rubrika
vám
pár
takových
“zakázaných”
míst
a
“mrazivých”
příběhů
představí.
Jistě jste už slyšeli o
starobylých
kanálech,
spojovacích chodbách a
štolách které by se měly
nacházet v bezprostředním
okolí Starého Města i ve
městě
samotném.
V
dávných dobách se tu
intenzivně dolovalo, těžily
se zejména drahé kovy. A
stopy po tomto dolování
jsou zkušenému oku i dnes
patrné. V době husitské
byly doly vypleněny a
většina z nich nebyla nikdy
obnovena. Zbytky hornické

činnosti zničila třicetiletá
válka a Švédové v roce
1645 vyplenili a vypálili
celou polovinu města. Po
celé 17. a pak i v 18. století
zůstalo
Staroměstsko
typickou
zemědělskořemeslnou oblastí.
Nový rozkvět dolování
nastal kolem roku 1800,
kdy se začaly těžit grafitové
sloje. Ložiska grafitu se
rozprostírají
mezi
Ostružnou,
Brannou,
Šléglovem, Starým Městem
a Malým a Velkým Vrbnem.
Dnes
již
téměř
zapomenuté, mnohdy stále
ještě rozsáhlé systémy štol
v okolních lesích by vydaly
na několik dalších článků. V
dnešním čísle poskytneme
prostor úryvku z článku Dr.
Gustava Buhla z roku 1938,
ve
kterém
popisuje
pozůstatky dolování přímo
ve Starém Městě.
“…Pod náměstím ve Starém
Městě probíhají štoly, které
byly
odkryty
při

kanalizačních pracích. Od
domu č.p. 73 vychází
napříč náměstím k domu
č.p. 6, kde se ve dvoře
tohoto domu štola stáčí k
severu. Od domu č.p. 73 k
domu č. 23 přímočaře pod
náměstím probíhá štola
pod
severozápadním
rohem radnice. Od domu
č.p. 23 probíhá štola až k
domu č.p. 77 - dřívější
pošta. Co za minerál se zde
hledalo není známo. Dle
jedné verze měl zde být
získáván ledek k výrobě
střelného
prachu
za
sedmileté války (1756–
1763 pozn. red.) … U
Květné v tzv. Pingenwald
je ještě na 80 hald a pinek
po rýžování z doby před
500 lety. Severně od
Starého
Města,
nad
Koppsteinem až po horní
hranici lesa nad Andělským
údolím, nacházela se řada
hald, z nichž většina v údolí
Telčavy byla použita při
stavbě silnice ze Starého

Města do Velkého Vrbna.
Přitom se ukázalo, že v
tomto štěrku není jemná
písčitá
frakce,
což
dokazuje, že říční materiál
byl kdysi přerýžován. Na
dolní
toku
potoka
Engelbrecht
(Andělský
potok pozn. red.) v jednom
místě byl výtok důlních
vod. Stejně tak i na horním
toku potoka s velkým
množstvím hald. Stopy po
dolování zlata se nacházejí
rovněž u serpetinitových
skal
nad
městským
koupalištěm
vlevo
od
silnice do Kolštejna…”
I po více než 80 letech od
napsání tohoto článku lze v
terénu nalézt výchozy
serpentinitových skal nad
bývalým koupalištěm, silný
výtok důlních vod v
Andělském údolí nebo
štěrkové haldy na Květné.
Jen štoly na ledek pod
náměstím zůstávají zatím
zahaleny tajemstvím. (red)

SRPNOVÉ VAŘENÍ

Letní grilování
Léto je v plném proudu a k němu neodmyslitelně patří i vůně ohně a dobrého jídla. Dnes vám přinášíme dva recepty na zahradní grilování, které se výborně doplňují a pomohou vám uspokojit chutě všech přítomných. První
recept je jednoduchý a je založen na sezónních a snadno dostupných cuketách a lilcích a ten druhý pro změnu
nabízí pastvu pro chuťové buňky milovníkům ryb.

Cukety a lilky (s náplní)
Ingredience (6 porcí): 3 středně velké pevné cukety a 3 lilky, 12 plátků šunky, 300 g fety nebo balkánského sýra, rozdrobeného nebo nakrájeného na kousky, olej na potírání, sůl na dochucení
Postup: Cukety podélně nakrájejte na tenčí plátky; budete jich potřebovat dvanáct, pro každého dva. Na každý položte
plátek šunky. Stočte, spíchněte párátkem, které jste předtím namočili, aby se nespálily, a grilujte asi pět minut na žhavém
uhlí. Stejným způsobem nakrájejte lilek, ale jednotlivé plátky stejnoměrně osolte a nechte chvíli stát, aby se „vypotily“.
Potom je opláchněte, osušte, potřete olejem a ogrilujte bez náplně (lilek potřebuje o něco delší dobu na změknutí). Pak
teprve zabalte do plátků sýr, spíchněte a ještě minutu grilujte.

Grilovaný pstruh s máslem a bylinkami
Ingredience (1 porce): 1 pstruh, vykuchaný a oč iš tě ný , moř ská sů l, 1 plá tek má sla, vychlazené ho, 3 snítky rozmarý nu, 2
snítky tymiá nu, 3 plá tky citronu + dalš í na př ípadné ogrilová ní, rostlinný olej na potírá ní
Postup: Pstruha osolte zvně jš ku i uvnitř . Dovnitř vlož te plá tek má sla, 2 snítky rozmarý nu, vš echen tymiá n a nakonec i
plá tky citronu – nevadí, když budou koukat ven. Pstruha potř ete zvenku lehce olejem a rozpalte gril. Rybu vlož te na rozpá lený gril a opé kejte po kaž dé straně asi 8 minut – př i otá č ení buďte opatrní a rybu obracejte vž dy „zá dy“ dolů , aby nevyteklo má slo. Bě hem grilová ní mů ž ete pstruha lehce potírat olejem pomocí poslední snítky rozmarý nu – získá tak vypeč enou ků ž ič ku a jemnou bylinkovou chuť i zvně jš ku. A mů ž ete ogrilovat i dalš í plá tky citronu a pstruha jimi ozdobit na
talíři. Dobrou chuť! (red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 16. Rady města Staré Město ze dne 24. června 2019
166. Rada města neschvaluje J. D. prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.25, sídliště Budovatelů 400, Staré Město, a
současně vyzývá J. D. k vyklizení a předání bytu č.25 na
sídlišti Budovatelů 400 ve Starém Městě do 31.7.2019
167. Rada města schvaluje konání letního skautského tábora na pozemku p.č. 685 v k.ú. Chrastice ve dnech 1.7. –
14.7.2019 2019 pro Junák, stř. Rybárny Hradec Králové
168. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní komunikace – na pozemku parc. č. 1407/1 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem z důvodu uložení kabelového vedení
NN pro ČEZ Distribuce a.s.
169. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 3021/2, TTP, o výměře 200 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
170. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 974, TTP o výměře 200 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
171. Rada města schvaluje částečnou uzavírku na sil.
III/44649 Staré Město – Stříbrnice, z důvodu opravy mostů
446-053a, 446-054 a 44649-001, dle přiložené technické
dokumentace v termínu:
8. 7. – 14. 7. 2019 část. uzavírka bez SSZ – přípravné práce
15. 7. – 31. 10. 2019 část. uzavírka se SSZ
Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní
řád) se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí.
172. Rada města schvaluje částečnou uzavírku na sil. II/446
ve Starém Městě a úplnou uzavírku na sil. II/446 ul. Bezručova ve Starém Městě, z důvodu opravy silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka, dle přiložené technické dokumentace v termínu:
15. 7. – 31. 10. 2019 úplná uzavírka – opěrná zeď
29. 7. – 31. 10. 2019 částečná uzavírka se SSZ - intravilán
Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní
řád) se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí.
173. Rada města schvaluje úplnou uzavírku na sil. II/446
Hanušovice - Staré Město, z důvodu opravy silnice II/446
Hanušovice – Nová Seninka, dle přiložené technické dokumentace v termínu:
Recyklace za tepla
15. 7. – 22. 7. 2019 I. etapa Velké Žibřidovice - Chrastice
19. 7. – 26. 7. 2019 II. etapa Chrastice – Staré Město
27. 7. – 2. 8. 2019 III. etapa Hanušovice – Velké Žibřidovice
Pokládka živice
5. 8. – 9. 8. 2019 I. etapa Chrastice – Staré Město
7. 8. – 11. 8. 2019 II. etapa Velké Žibřidovice - Chrastice
12. 8.– 18. 8.2019 III. etapa Hanušovice – Velké Žibřidovice
Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní
řád) se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí.
174. Rada města schvaluje zapojení do vzdělávajícího projektu Post Bellum, o.p.s. Příběhy našich sousedů (21 900 Kč,
projekt zapojuje žáky ZŠ, využívá alternativní způsob výuky)
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175. Rada města schvaluje a souhlasí s realizací projektu
Podpora rozvoje ZŠ a MŠ Staré Město 2. kolo, realizace
projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Rada města bere na vědomí:
- Návrh M. H. na pořízení změny Územního plánu města
Staré Město s tím, že návrh bude zařazen k projednání při
pořizování změny Územního plánu města Staré Město
- Informaci P. B. o programu plánované akce DNY ARMÁDY,
kterou pořádá Muzeum vojenské historie a Staroměstska
ve dnech 27. – 28. 9. 2019
- Informaci o povinnosti podání průběžného oznámení
veřejných funkcionářů do centrálního registru oznámení do
30. 6. 2019 (zák. č.159/2006 o střetu zájmů)

Výpis z Usnesení ze 17. Rady města Staré
Město ze dne 8. července 2019
176. Rada města schvaluje Protokol o otvírání obálek s
nabídkami a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Novostavba učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré Město
(Prumhor spol. s r.o. 9 531 475,60 Kč)
177. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 49
000 Kč na vojensko-historickou ukázku s názvem DNY
ARMÁDY - ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 1918 – 1993 konanou ve dnech 27. – 28. 9. 2019T: 28.6.2019 pro Staroměstští patrioti, o.s.
178. Rada města schvaluje Volejbalovému klubu Staré
Město prominutí nájemného na akci „Turnaj firem ve volejbale“ dne 20. 7. 2019. Turnaje se zúčastní firmy ze Starého
Města
179. Rada města schvaluje záměr prodeje částí pozemku
p.č. 1038/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem,
dle grafického znázornění - díl A, B, C
180. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 3294/1, v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem,
dle grafického znázornění
181. Rada města schvaluje propůjčení pozemku p.č.
3459/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem pro
Kareta s.r.o. pro zařízení staveniště stavby „Přeshraniční
dostupnost Hanušovice – Stronie Slaskie (II/446 Hanušovice – Nová Seninka)
182. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.st.
230, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 24 v
k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
183. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 73 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
184. Rada města schvaluje cenovou nabídku PROKOP
MOSTY s.r.o. na zpracování mostního listu, hlavní prohlídku
mostu a výpočtu zatížitelnosti mostu pro most e. č. M1-3c
(směr na Štěpánov, 24 000 Kč)
185. Rada města pověřuje A. W., v souvislosti s návrhem
možného propojení (včetně návrhů zastávek) skibusem,
cyklobusem mezi Dolní Moravou a Starým Městem - Kunčice, Stříbrnice svoláním pracovní schůzky s provozovateli
vleků ve Starém Městě.
Před projednáváním tohoto bodu ohlásil p. K. R. možný
střet zájmů
186. Rada města schvaluje prominutí poplatků z prodejních
stánků pro místní podnikatele a neziskové organizace při
Anenské pouti 2019

ZLATÝ ROH/SRPEN 2019
187. Rada města schvaluje cenovou nabídku Agentury
KONDOR 112 Security agency na zabezpečení Anenské
pouti 2019 (19 604 Kč)
7. zasedání ZM
• Poskytnutí úvěru z bankovního ústavu ve výši 5 mil. korun - připravuje se řízení
• Geodetické zaměření pozemků ve Stříbrnicích – objednáno u geodetické firmy
Rada města bere na vědomí:
- Žádost P. W. o směnu části pozemků p.č. 149/2, p.č.
1432/3 a prodej pozemků p.č. 114, p.č. 151/2 a části pozemků p.č. 149/1, p.č. 151/1, p.č. 149/10 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem s tím, že doporučuje ZM zrušit usnesení č. 333/2014 písmeno e) ze dne 30. 6. 2014 které bylo k
převodu výše jmenovaných pozemků schváleno (nedošlo k
uzavření smlouvy)
- Informaci Advokátní kanceláře Šubrtová – Sršňová o přerozdělení soudního sporu ve věci město Staré Město - BM
Region o.p.s. novému soudci z důvodu dlouhodobé nemoci
paní soudkyně
- Informaci MŽP o mimořádném vyhlášení národní dotace
na výstavbu vodovodů a kanalizací
- Informaci o přípravě jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2019/2020 s tím, že návrh k připomínkování je zveřejněn (1. 7. – 13. 7. 2019) na webových stránkách města Staré Město
- Podněty rodičů žáků k jednání ředitele ZŠ ve Starém Městě

Z jednání zastupitelstva města č. 7 ze dne
20. června 2019
Jednání se zúčastnilo celkem 11 zastupitelů. Již v úvodu
navrhl Jiří Matouš s ohledem na skutečnost, že koaličních
zastupitelů je jen sedm, jednání ukončit. Po krátké a rušné
diskusi se o tomto návrhu nehlasovalo a jednání pokračovalo dle programu navrženého v pozvánce. Na protest Jiří
Matouš a Radek Nožička jednání bez vysvětlení opustili.
Program jednání byl po doplnění schválen osmi přítomnými zastupiteli (jeden se zdržel). Demonstrativní odchod
obou opozičních zastupitelů překvapil nejen koaliční kolegy, ale i přítomné občany. Zeptali jsme se obou zastupitelů,
co je vedlo k tomuto kroku a zda by nebylo účinnější zůstat
a v případě nesouhlasu s některými body programu hlasovat proti návrhu rady města. Do uzávěrky tohoto čísla jsme
bohužel žádné písemné vyjádření neobdrželi.
Zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a následně
schválilo:
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- závěrečný účet města za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výrokem s výhradou
Zastupitelstvo města Staré Město schválilo Závěrečný účet
obce za rok 2018 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výrokem s výhradou.
Byla nesprávně zaúčtována faktura od ŠPVS, a.s. za vodné a
stočné za období 2017/2018 na účet 501-spotřeba materiálu místo účtu 502-spotřeba energie. Toto pochybení však
nemělo vliv na vykázaný výsledek hospodaření
- účetní závěrku města Staré Město sestavenou k 31.
12. 2018 v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a
přílohy účetní závěrky.
Zastupitelstvo města schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. b) zákona o obcích, účetní závěrku města včetně
hospodářského výsledku za rok 2018, a to na základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni
31. 1. 2018 = Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, inventarizační zpráva a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města nezávislým auditorem za rok 2018
- přehled výsledků hospodaření příspěvkové organizace města k 31. 12. 2018
hlavní činnost:
hospodářská činnost:
náklady: 18 468 153,- Kč
620 811,- Kč
výnosy: 18 523 426,- Kč
646 814,- Kč
výsledek: 55 273,- Kč
26 003,- Kč
Základní škola a mateřská škola v roce 2018 v hlavní i hospodářské činnosti vykázala zisk.
- nákup areálu Krupá za cenu 9 098 000,-- Kč.
O návrhu koupit areál Krupá informoval Karel Raczek,
místostarosta. Členové zastupitelstva se sešli na pracovní
schůzce, kde jednali o koupi areálu Krupá a doporučili areál
koupit za cenu 9 098 000,-- Kč (cca 300,- Kč/m2) a využít jej
pro výstavbu rodinných domků.
Ve věci vstupu do společnosti Králický Sněžník, o.p.s.
po kratší diskusi nebylo přijato žádné usnesení.
Zastupitelstvo města nenašlo shodu s přijetím členství ve
společnosti Králický Sněžník o.p.s. Informaci o vizích společnosti, jejímž cílem by měl být rozvoj a koordinace cestovního ruchu a turistiky v oblasti Králického Sněžníku,
která přesahuje do kraje Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a do přilehlého příhraničního regionu
v Polsku podal Petr Vrzala, místostarosta Dolní Moravy.
Celé usnesení je uloženo na webových stránkách města a na
úřední desce. (Černín)

Pozor na poplatky za odpad, končí lhůta splatnosti
Do konce září musí občané
uhradit platbu za svoz komunálního odpadu. Zákon o
místních poplatcích umožňuje obcím v ČR stanovovat
místní poplatky, které jsou
100 % příjmem obecních a
městských rozpočtů. Protože správa poplatků za sběr
komunální odpadu a poplatku ze psů je poměrně
finančně nákladná – zejména se jedná o poštovné,

hledá město způsoby, jak
výběr poplatků zlevnit.
Ti, kteří čekají na doručení
předem vyplněné složenky,
by mohli termín platby
zmeškat. Z důvodu úspor
finančních prostředků se již
nebudou tisknout poštovní
poukázky a rozesílat občanům/vlastníkům stavby.
Platbu za svoz komunálního
odpadu je možné provést
bankovním převodem na č.

ú. 154232461/0300, důležité je však znát aktuální
částku a své identifikační
údaje -především variabilní
symbol. Ten lidé naleznou
na dokladech o zaplacení
z předchozích let, či si ho
mohou zjistit v kanceláři
místních poplatků, kde můžou zaplatit hotově a také
pochopitelně i ve formě
poštovní poukázky, kterou

je možné si vyzvednout na
pobočkách České pošty.
Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik,
zánik, změnu údajů k poplatkové povinnosti a to do
15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla/ zanikla. (Pařízková)
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Společenská kronika
VZPOMÍNKA

V srpnu oslaví svá významná životní jubilea:

Statečně bojoval, aby byl déle s těmi, které měl rád.

Josef Dulovec
Miloslava Hýžďalová
Ingeborg Langerová
Jan Moštěk
Bedřiška Rygarová
Anežka Skotáková
Jaroslava Sučanová
Svatava Svobodová
Mária Valkó

Dne 17. srpna 2019 vzpomeneme 1.vý roč í ú mrtí
milované ho tatínka, syna, bratra a dě deč ka
pana Josefa TROJÁKA.

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

S láskou vzpomínají dcery, rodiče, sourozenci, vnoučata
a ostatní rodina. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

VZPOMÍNKA

Narození:

Dominik Parady

Úmrtí:

Emílie Hýžďalová

Dne 18. července 2019 vzpomeneme 10. výročí, kdy
nás navždy opustil Vláďa VALENTA.

Jiří Halámek
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. září 2019 oslaví své životní jubileum

Zároveň jsme v červenci vzpomněli 12. výročí odchodu
Marcely a Martiny KUBĚNKOVÝCH.

paní Věra ČULÁKOVÁ.
K jejím 80. narozeninám jí přejeme hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu.
S láskou děti s rodinami.

Kdo je znal, vzpomeňte s námi.
INZERCE

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

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil:
606 420 133
E-mail:
kabat-opravy@volny.cz

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

ZLATÝ ROH/SRPEN 2019
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Beseda se spisovatelkou

Ve čtvrtek 20. června 2019 zavítala do
Starého Města česká spisovatelka Ivona
Březinová. Přes třicet vybraných dětí z 1.
stupně se zúčastnilo její besedy, která se
konala v místní knihovně.
Paní Březinová poutavě vyprávěla o profesi
spisovatelky, představila posluchačům
vybrané knižní tituly, především z tvorby
pro děti a mládež (Dárek pro Sáru, Eliáš a
liška, Hrnečku, vař!, Kočka Kačka, apod.).
Nechybělo ani autorské čtení či autogramiáda. (Švecová)

Dračí lodě
Ve dnech 19. a 20. června
jsme navštívili závody
Dračích lodí v Hranicích na
řece Bečvě. Naše posádka
zde byla poprvé, tudíž jsme
nevěděli, do čeho jdeme.
Spali jsme na Základní
škole v Drahotuších, kde
jsme nocovali ve třidě na
žíněnkách. I přes rozlámaná záda z tvrdých žíněnek
jsme ráno vstali a nastoupili na loď jako pořádní bojovníci. Absolvovali jsme tři
rozjížďky. I přesto, že jsme
všichni pádlovali poprvé,
tak nám to všem velmi šlo.
Konkurence byla velmi
silná, protože jsme soupeři-

li se zkušenými vodáky. To
nás ale neodradilo a výlet

jsme si naplno užili. Příští
rok si snad naše škola od-

Gymnastické odpoledne

Ve čtvrtek 20. června odpoledne, jako
každý rok, kroužek gymnastiky při ZŠ
uzavřel svou činnost ve školním roce
2018/2019 tradiční otevřenou hodinou pro veřejnost. Děvčata, která celý
rok pilně trénovala a zdokonalovala

své
gymnastické
umění, si připravila
ukázky cvičení na
akrobatickém koberci,
a to i s použitím nového gymnastického
airtracku, a na doskokové
trampolínce.
Gymnastky se snažily
předvést i zcela nové
náročnější cviky a
byly za to odměněny
potleskem. Děkujeme
tedy všem, kteří jste
ještě aspoň trochu
zvědaví na tento náročný sport, který
se již běžně na venkově nevyskytuje, a
přišli děvčata podpořit, protože gymnastika obecenstvo potřebuje. A pohled na naše gymnastky určitě stojí za
to! (Jílková)

veze medaili. (Doné, Sedláček, 9. tř)
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Netradiční atletický
čtyřboj
Tak to je název školní sportovní soutěže, kterou absolvovali všichni žáci základní školy na víceúčelovém hřišti
v posledních dvou školních dnech. Počasí bylo velmi příznivé (naštěstí je nablízku splav, který děti využily
k osvěžení) a vyučující u jednotlivých ze čtyř disciplín
nestačili měřit a organizátor závodu počítat. Neboť, jak
název napovídá, zvítězit mohli jen ti opravdu nejvšestrannější. Běh, skok, hod a mrštnost - to vše rozhodlo o absolutních vítězích v jednotlivých kategoriích. A zde jsou jejich
jména: Dominik Gábor, Vanesa Gáborová, Jan Hejný, Marie
Slavíková, Filip Kubánek, Kateřina Dioslaki, Terezie Nejedlá, Erik Doné a Lucie Myšáková. Blahopřejeme všem, kteří
absolvovali celý čtyřboj! (Jílková)

Letní koncert Staráčku
Pěvecký sbor STARÁČEK děkuje všem, kteří si
přišli v pondělí 24. června poslechnout náš
v pořadí již čtvrtý letní koncert a společně s námi
se tak postarali o velmi příjemnou atmosféru ve
velkém sále staroměstského kulturního domu.
Obecenstvo svým potleskem dávalo jasně najevo,
že zpěv i repertoár jak našich dětí, tak dospělých
zpěváků se ubírá správným směrem a že stojí za
to nezpívat jen pro sebe. Děkujeme!

Ve škole se buduje
Škola ani o prázdninách
nespí. Právě naopak. Započaly
přípravné
práce
k zatím největšímu školnímu investičnímu projektu,
který nese název Učebny
pro klíčové kompetence
reg.
číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063
/0003811. Jednoduše řečeno bude odstraněna
budova stávajících šaten
mezi tělocvičnou a hlavní
budovou ZŠ, kde v roce
2015 proběhla provizorní
oprava havarijního stropu
v šatnách, aby prostory
byly pro žáky bezpečné. Na
tomto místě vyroste zbrusu
nová dvoupodlažní budova
s výtahem, novou šatnou a
dvěma odbornými učeb-

nami. Zároveň vznikne nová počítačová
učebna včetně vybavení moderní technikou. Projekt je realizován za finanční
podpory EU, konkrétně
z Integrovaného
operačního programu,
výzva č. 47 Infrastruktura základních škol
pro sociálně vyloučené lokality.
Výše uvedený projekt byl
podán již před 2 lety, ale
„uvízl“ na seznamu záložních projektů a až nyní byl
oficiálně podpořen částkou
přesahující 12 mil. Kč. Na
stránkách
školy
www.zssm.cz
naleznete
nejen anotaci celého pro-

jektu, ale rovněž vizualizaci
stavby. Nové učebny by
naši žáci mohli poprvé
vyzkoušet začátkem školního roku 2020.
Stavba si vyžádá celou řadu
provozních omezení - např.
ohledně tělocvičny. O všech
změnách vás budeme pra-

videlně informovat prostřednictvím školních stránek. Investorem stavby je
Město Staré Město. Zastupitelům města patří poděkování za odvahu, že dali
projektu zelenou. (R. Šikula, ředitel školy)
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