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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červen 2021

roč. XXVII

č. 6

8Kč

Spolu pěšky kolem světa
Prvního května jsme zahájili velkou společnou akci
Spolu pěšky kolem světa.
Jejím hlavním úkolem bylo
a je rozpohybovat Staré
Město a udělat něco dobrého pro místní občany. Laťku jsme si nastavili vcelku
vysoko, a to od května do
konce září obejít (jde tedy
o chůzi, popřípadě běh)
společně cestu kolem zeměkoule, v našem případě
má naše trasa celkem 41
tisíc kilometrů.
Cestou projdeme hned
několika milníky, např.
Košicemi,
gruzínským
Tbilisi, čínským pohoří
Ťan-Šan, projdeme kolem
Velké Čínské zdi do Jokohamy a dále po Tichomořských ostrovech, jako například Palau či Kiribati,
z Havaje to vezmeme do
Los Angeles, zatančíme si
v ulicích kubánské Havany,
ztratíme se v Bermudském
trojúhelníku, abychom se
opět našli na rozkvetlé
Madeiře,
až
konečně
z afrických písků Alžíru
zamíříme do Vídně a odtud
zpátky k nám do hor.
Cíl to je jistě troufalý, ale
Staré Město je městem
pohybu. Spoustu lidí chodí
kratší i delší vzdálenosti a
teď máme možnost tyto
kilometry obrátit v něco
pozitivního pro všechny,
nejen pro své zdraví. Rada

města odsouhlasila, že za
každý ujitý kilometr naší
společné cesty nám věnuje
50 haléřů, které budou
určeny na projekt pro zlepšení společného života ve
městě,
který
každý
z účastníků může sám
navrhnout. Na konci akce
proběhne hlasování a projekt, který získá nejvíce
hlasů, bude realizován.
Chtěli byste se přidat a
zúčastnit se? Není problém,
je to jednoduché. Ujité
kilometry můžete zapisovat do online formuláře na
stránkách města, odkaz
najdete i na facebooku
Staré Města a na stránkách
organizátorů a účastníků
akce, kteří jej sdíleli. Do
formuláře zadáte základní
údaje a odešlete. Údaje
uvidí jen organizátoři za
účelem sčítání společných
kilometrů. Nikde se nebudou zveřejňovat jednotlivé
výkony, nejde přeci o to se
poměřovat, ale dokázat to
společně. Pokud vám tento
způsob nevyhovuje, jsou
připraveny i tištěné formuláře, které můžete získat
například v Infocentru a až
je vyplníte (je tam dost
prostoru na celý měsíc
chození), zase je tam můžete odevzdat a vyzvednout si
další. Pokud nemáte krokoměry a aplikace, nevadí.
V základních směrech ze

Starého Města jsou umístěny „kilometrovníky“, tj.
modré cedulky s ujitou
vzdáleností, abyste si je
mohli sami spočítat. Pokud
chodíte svou vlastní trasou,
organizátoři vám rádi pomohou se spočítáním vzdálenosti. Všechny informace
i průběh společné trasy
kolem světa můžete sledovat na stránkách města
nebo ve výloze bývalé
Jednoty (č. 359) na náměstí. Tam najdete postupně i
návrhy na různé trasy a
procházky po okolí, kterými se při své chůzi můžete
inspirovat. Využít můžete i
právě realizované trasy
v rámci akce Po katastru
Starého Města do čtyř světových stran. Zapisovat
můžete ale i procházky na
dovolených nebo třeba

cestu do práce, pokud je
delší než 500 m.
Zdá se vám tolik kilometrů
nedosažitelné? Již teď je
patrné, že spolu dokážeme
víc, než si myslíme. Do
doby uzávěrky Zlatého
rohu proběhly zhruba tři
týdny akce a zapojilo se již
přes 170 účastníků ve věku
od 1 do 85 let. K tomu
s námi již chodí a nemalými
kilometry přispívají i děti
ze dvou tříd mateřské
školy a postupně podle
možností se přidávají i
třídy základní školy. A i
díky nim jsme již v podhůří
Ťan-Šanu a v nohách máme
společně přes pět tisíc
kilometrů. Klobouk dolů a
díky za každý krok! Jdeme
v tom spolu! (Janoušková)
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A opět tady máme místo programu kina drobný kvíz pro menší děti a k tomu osmisměrku pro všechny ostatní. Můžete si je udělat jen tak nebo se můžete zúčastnit naměrku pro všechny ostatní. Můžete si je udělat jen tak nebo se můžete zúčastnit našeho losování. Za správnou odpověď vylosovaným věnujeme zajímavé knihy. Své
šeho losování. Za správnou odpověď vylosovaným věnujeme zajímavé knihy. Své
odpovědi posílejte do 30. června buď na emailovou adresu zlatyroh@staremesto.info
odpovědi posílejte do 30. června buď na emailovou adresu zlatyroh@staremesto.info
nebo své odpovědi můžete osobně předat v knihovně, popř. v Infocentru.
nebo své odpovědi můžete osobně předat v knihovně, popř. v Infocentru.
1. V osmisměrce objevte 10 názvů rostlin, které rostou v našem okolí.
1. V osmisměrce objevte 10 názvů rostlin, které rostou v našem okolí.
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2. Které květiny na obrázcích nahoře v sobě obsahují věci/zvířata na obrázcích
dole?
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a dones
jej, popřípadě
poprosna(pra)rodiče,
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dole? Spoj je, obrázek vystřihni a dones nám jej, popřípadě popros (pra)rodiče,
ať jej pošlou emailem.
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řov, délka 131,4 km, start 13:30 Masaryk.
řov, délka 131,4 km, start 13:30 Masaryk.
nám. 5. 6. trasa Bruntál – Dlouhé stráně,
nám. 5. 6. trasa Bruntál – Dlouhé stráně,
délka 140,3 km, start ve 12:00 z nám. Míru a
délka 140,3 km, start ve 12:00 z nám. Míru a
6. 6. trasa Jeseník – Jeseník, délka 168,4 km,
6. 6. trasa Jeseník – Jeseník, délka 168,4 km,
start v 11:00 z Masaryk. nám.
start v 11:00 z Masaryk. nám.

RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50
RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50
Místo: start na Střelnici v Javorníku
Místo:
start na Střelnici v Javorníku
Datum: 12. června
Datum:
června
Turistický 12.
pochod
krásami Rychlebských
Turistický
krásami
Rychlebských
hor.
Dětská pochod
naučná stezka
7 km,
trasy pro
hor. Dětská
stezka
7 km, trasy pro
běžce
20, 30, naučná
40 a 50 km,
aktualizovaná
běžce40
20,
30,Akce
40 aza50
km, aktualizovaná
trasa
km.
každého
počasí.
trasa 40 km. Akce za každého počasí.

HANA MACHALOVÁ: 77 NEUVĚŘIHANA MACHALOVÁ:
77 NEUVĚŘITELNÝCH
MÍST EVROPY
TELNÝCH
MÍST G-klub
EVROPY
Místo:
Šumperk,
Místo: Šumperk,
Datum:
17. červnaG-klub
od 17:30 hodin
Datum:
17. června
od 17:30
hodin
Nechte
se okouzlit
nekonečnou
rozmanitos-

Nechte
seUvidíte
okouzlit
nekonečnou
rozmanitostí
Evropy.
nová
místa od Islandu
po
tí Evropy.
Uvidíte
nová
místa nebo
od Islandu
Kavkaz,
která
jsou tak
zajímavá
blízko,po
Kavkaz,
kteráchtít
jsoudát
takna
zajímavá
nebo blízko,
že
si je budete
svůj cestovatelský
Vstupné
Kč.svůj cestovatelže siseznam.
je budete
chtít 120
dát na
ský seznam. Vstupné 120 Kč.

47. ROČNÍK LOVECKÉHO KOLA
47. ROČNÍK
LOVECKÉHO
Místo:
Střelnice
v JavorníkuKOLA
Místo: Střelnice
Javorníku
Datum:
19. červnavod
9 hodin
47.
ročník 19.
loveckého
kolaod
o putovní
pohár
Datum:
června
9 hodin

starosty
města
Javorníkkola
v družstvech
47. ročník
loveckého
o putovnía pohár
místostarostky
Javorník
starosty městaměsta
Javorník
v družstvech a
vmístostarostky
jednotlivcích v brokové
střelbě na lovecměsta Javorník
kém
kole. Občerstvení
zajištěno.
v jednotlivcích
v brokové
střelbě na loveckém kole. Občerstvení zajištěno.

VALÉRIE ZAWADSKÁ: MISTŘE, O
ČEM
SE NEVÍ?
VALÉRIE
ZAWADSKÁ: MISTŘE, O
Místo:
Šumperk,
ČEM SE
NEVÍ? G-klub
Datum:
23. červnaG-klub
od 19:00 hodin
Místo: Šumperk,
Poučný
a
zábavný
dialog
z hereckého
proDatum: 23. června od
19:00 hodin

středí.
Valérie
Zawadská
a Karel
Soukup se
s
Poučný
a zábavný
dialog
z hereckého
prodiváky podělí o své zážitky a historstředí. Valérie Zawadská a Karel Soukup se s
ky. Vstupné v předprodeji 150Kč , v den
diváky podělí o své zážitky a historakce 180Kč.
ky. Vstupné v předprodeji 150Kč , v den
akce 180Kč.
ŠPEK
NA VZDUCHU: VLNY, HAPPY TO

MEET,
TH!S
ŠPEK NA
VZDUCHU: VLNY, HAPPY TO
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
MEET, TH!S
Datum: 25. června od 19:00 hodin
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Na skvělý mejdan pod širým nebem „ŠPEK
Datum:
25.zavítají
června
od 19:00
hodin
na
vzduchu“
pop-rocková
kapela
Na skvělý
mejdan
pod širým
nebem
VLNY
a uskupení
Happy
To Meet,
které „ŠPEK
na
vzduchu“
zavítají
pop-rocková
kapela
dokáže strhnout každého. V závěru večera
VLNY
a uskupení
Meet,
které
dav
rozhýbe
kapelaHappy
TH!S s To
Vojtou
Kotkem,
dokáže
závěru
večera
který
se strhnout
tentokrát každého.
představí vVroli
baskytadav rozhýbe
TH!S s320Kč,
VojtouvKotkem,
risty.
Vstupné kapela
v předprodeji
den
který370Kč.
se tentokrát představí v roli baskytaakce
risty. Vstupné v předprodeji 320Kč, v den
akce 370Kč.
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SERIÁL

Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
Epilog
Vážení čtenáři, dnes končíme listování našimi kronikami uplynulého dvacetiletí. V říjnu v roce 2000 byl
Starému Městu vrácen
statut města a našim cílem
bylo projít se znovu tímto
obdobím a připomenout,
jak se našemu městu dařilo
v batolecím věku, jak přestálo pubertu a s čím
vstoupilo do dospělosti.
Bezpochyby
je
teď
v nejlepších letech a před
sebou má otevřenou budoucnost. Přejme našemu
městu dobré roky, a pokud
se do listování uplynulým
dvacetiletím pustí někdo
v roce 2040, tak ať je to
pěkné čtení.
V minulém zpravodaji jsme
ukončili seriál osmi článků,
které nám měly připomenout, co všechno se
v našem městě za tu dobu
změnilo, vylepšilo, nebo
zhoršilo, stalo a nemělo
stát, či nestalo a mohlo se
stát. Čí oči nás provázely po
celých těch dvacet let? Byly
to oči našich kronikářů
Václava Černého (1991 –
2005), Marie Krňávkové
(2006 – 2009), Jitky Mikulášové (Matoušové) (2010
– 2012), Vladimíra Černína
(2013 – 2018) a od roku
2019 Jitky Urbanové Peškové.
V první části, která vyšla
v našem zpravodaji v říjnu
2020, jsme si připomněli,
co se změnilo v občanské
vybavenosti v našem městě. Nakoupili jsme si, a to
nejen potraviny, ale i oblečení, průmyslové zboží,
léky. Leccos si nechali
opravit, také jsme se ostříhali, nakrmili a napojili
sebe i svá auta. Překvapivě
jsme mnoho našich potřeb
zvládli uspokojit v místě.
Aktuální pohled na město
z této perspektivy není až

tak uspokojivý, za některými službami a nákupy již
musíme vyjet mimo Staré
Město.
V druhé části jsme se pohybovali uvnitř města, při
procházce jsme si prohlédli
domy, v nichž bydlíme,
navštívili areál bývalých
kasáren, kde vyrostl sběrný
dvůr, vojenské muzeum
(BBCK) a Muzeum vojenské historie a Staroměstska
(Staroměstští
Patrioti).
Chtěli jsme se nadýchat
čistého horského vzduchu,
to se nám bohužel nepodařilo. Problém, čím budeme
topit, řešili naši radní již
v roce 1996. Stejnou otázku
si kladli naši představitelé
na radnici po celých dvacet
let, stejná otázka čeká na
odpověď i dnes. Připomněli
jsme si na první pohled
neviditelnou vodovodní a
kanalizační síť, na kterou si
nevzpomeneme, dokud se
nám sama nepřipomene
nějakou nečekanou a nevítanou událostí. Díky dobré
spolupráci s VHZ Šumperk
máme ve městě dostatek
kvalitní pitné vody i vyřešenou kanalizaci. Problematika
pitné
vody
v místních částech města se
v současné době řeší.
V třetí části jsme si ověřili
dostupnost města pro
turisty a návštěvníky, ale i
pro nás, místní. Silnice
směrem na Hanušovice,
Brannou i do sousedního
Polska jsou velmi kvalitní.
Za naše nádraží se už nemusíme stydět, spojení s
okolím
prostřednictvím
železniční i silniční veřejné
dopravy je vyhovující, po
nových chodnících se pohybujeme pohodlně a bezpečně.
Na kulturní a společenské
vyžití si rovněž nemůžeme
stěžovat, jak jsme se mohli

přesvědčit ve čtvrté části
našeho cestování časem.
V páté části jsme si připomněli širokou škálu možností zimního i letního
aktivního fyzického vyžití a
zavzpomínali na zájmová
sdružení, která neodmyslitelně patří k životu města.
Ať už se jedná o sportovce,
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.
V šesté části jsme navštívili
naši školu, s upokojením
jsme mohli sledovat, jak se
postupně měnila a modernizovala. Radost jsme neměli z toho, jak nám postupně a výrazně klesal
počet žáků. Pak jsme zavítali do našeho zdravotního
střediska a navštívili jsme
všechny ordinace. Málokdo
z nás si uvědomuje, jak
kvalitní a stabilní zdravotnické služby jsme v tom
dvacetiletém období u nás
měli. V ambulanci praktického lékaře působí MUDr.
Lenka Vysloužilová od
ledna 2002 a sestra Zlata
Pařízková vás s milým
úsměvem z čekárny do
ordinace zve již od roku
1999. V zubní ambulanci
slouží MUDr. Miroslav
Heger od roku 1990 a sestra Simona Hegerová od
roku 1993 do roku 2017,
kdy ji vystřídala Šárka
Bývalcová. V ordinaci ženského lékaře působil od
ledna 2007 do října 2018
MUDr. Štefan Liptay, ordinace byla po jeho odchodu
zrušena. Na dětském oddělení od roku 2000 potkáváme MUDr. Jiřího Kalu, po
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celou tuto dobu s ním až do
odchodu do důchodu v roce
2008 sloužila Antonie Lysáková, kterou vystřídala
Martina Dombaiová. A co
nás čeká dál? Zde bych
nechal na konci věty tři
tečky… Město se snaží
získat lékaře, určitě se
podívejte na skvělé video,
které najdete na webových
stránkách
města
(www.staremesto.info/kult
urní
zařízení
města/videogalerie/) s názvem
„Hledáme praktického lékaře do hor – pojďte se kochat,
pane doktore“, kterým se
snažíme nové lékaře do
Starého Města přilákat. A
když dojde na pasáž: „
Končí tady sice koleje a taky
si tak trochu vidíme do
talíře. Na druhou stranu ale
i díky tomu jsou tady pomocné ruce vždy nablízku“,
tak si připomenu, proč se
nám v našem městě, kde
lišky dávají dobrou noc,
žije dobře. Také na to lze
pohlížet z opačného konce,
ty koleje u nás možná začínají.
A kolik nás, Staroměšťáků,
tady v uplynulém dvacetiletí bylo doma? Z údajů
matriky k 1. lednu 2000
zjistíme, že trvale hlášených obyvatel zde bylo
2 157, o dvacet let později
to bylo již jen 1 773, tedy o
384 méně. A co se týká
zastoupení mužů a žen, tak
v tom se Staré Město vymyká republikovým statistikám. Ve všech krajích
celkově žije více žen než

mužů. Rodí se sice více
chlapců, ale ženy se dožívají vyššího věku. K 31. 12.
2019 u nás žilo již zmíněných 1773 obyvatel, z toho
857 žen a 916 mužů. Z

2006 se pohybovala nezaměstnanost ve Starém
Městě kolem 24% (v ČR:
9%). Po roce 2010 počet
nezaměstnaných
v republice i u nás postup-

hlediska statistických údajů a jejich interpretace
z toho asi nic zvláštního
nevyplývá, ale zjevně se
tady mužům žije dobře
(nebo se o ně jejich ženy
mimořádně dobře starají).
V sedmé části našeho listování jsme se věnovali podnikům, které působily ve
Starém
Městě
již
v minulém století a sledovali jsme jejich pestré osudy až do jejich postupné
likvidace, případně přeměny po roce 1989. S prací to
v posledních dvaceti letech
nebylo jednoduché, mnoho
Staroměšťáků do zaměstnání dojíždělo, a přesto
byla nezaměstnanost vždy
hodně nad republikovým
průměrem. Čísla se měnila,
střídala se období lepší i
horší. V období 2000 –

ně klesal, v roce 2018 to
bylo u nás již jen 7% (v ČR:
3,1%).
Osmé pokračování navazovalo na předešlé listování,
věnovali jsme se firmám
vzniklým po roce 1989.
Některé z nich již také
zanikly, s dalšími se naše
město sžilo a staly se součástí našich životů. A také,
a to bych rád zdůraznil, nás
Staroměšťáky
velmi
úspěšně reprezentují daleko za hranicemi okresu.
S výrobky
společnosti
Probio se setkáme po celé
republice a o dobré pověsti
staroměstské
máslové
trubičky jsem se již zmínil
v jednom z minulých dílů.
Výrobky společnosti NETKOVO jsou součástí osobních automobilů koncernu
Volkswagen, General Mo-

Ořechové rohlíčky
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tors, Ford, Volvo, Hyundai a
dalších. Společnost NETvysokotlaká technika své
bohaté zkušenosti a odbornost uplatňuje prakticky po celé republice i
v zahraničí (na Slovensku,
v Polsku, Makedonii, Bosně
a Hercegovině). A našlo by
se jistě i řada dalších provozoven, dílen, šikovných
řemeslníků, o nichž bychom mohli určitě něco
pochvalného napsat. Snad
někdy příště.
A je možné, že v některém z
příštích čísel doplníme
informace, na něž jsme
v našem listování zapomněli, upřesníme nejasnosti a rádi opravíme i případné chyby, pokud nás čtenáři na nějaké upozorní. Pokud jsme se nějakých chyb
dopustili, omlouváme se,
ale bylo to neúmyslně. Rádi
napravíme. Věřte, že listovat dvaceti kronikami bylo
dobrodružství, uvědomil
jsem si, jak nás často paměť klame. Přece si pamatuji, že to bylo přesně
takhle… a ono to bylo trochu jinak, případně někdy i
úplně jindy. Ach ta paměť!
Paměť je zkrátka selektivní
a nedá se jí bezvýhradně
věřit.
Místo závěru bych si dovolil parafrázovat vyjádření
Jana Wericha: „Paměť je
výsadou blbých. Chytrý
nemá čas si pamatovat,
chytrý musí vymýšlet.“ Nebo
může listovat kronikami….
Tak, a to je poslední tečka
za celým seriálem. (Černín)

Místo receptu na červnovou svatojánskou ořechovici jsme se nechali inspirovat receptem naší čtenářky Marie
Moravčíkové a přinášíme její recept na ořechové rohlíčky. Moc děkujeme.
Ingredience: Těsto: 60 dkg polohrubé mouky, 25 dkg tuku Omega (nastrouhat), 2 žloutky, ¼ l mléka, 8 dkg droždí, 5
kostek cukru, špetka soli. Náplň: 30 dkg mletých vlašských ořechů, 15 dkg cukru moučka, 2 dcl mléka, 1 lžíce marmelády

Postup: Uděláme si kvásek z mléka, droždí a cukru. Mouku, tuk, žloutky a kvásek zpracujeme v těsto, které rozdělíme na 7
dílů. Z každého vyválíme placku a tu rozkrájíme na osm kousků jako u pizzy. Na každý díl dáme ořechovou náplň, kterou
jsme si připravili tak, že jsme svařili mléko s cukrem, k nim přidali ořechy, marmeládu, popř. trochu rumu. Jednotlivé dílky
potom s náplní zabalte směrem ke středu. Rohlíčky položíme na plech špičkou dolů, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme na 180 stupňů. Dobrou chuť!
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ZAJÍMAVOSTI

Po katastru Starého Města do čtyř světových stran
Jak jsme dobývali severní pól
První pokus zdolat nejsevernější bod katastru Staré
Město se uskutečnil 30.
března. Svoji základnu jsme
měli na parkovišti na Vindošce. Odtud jsme vyrazili
po sjezdovce, protože cestu
pod sněhem nebylo vidět,
jen jsme tušili, že tam někde je. Cesta z Paprsku na
Palaš byla taky hodně zajímavá. Střídala se ledovka
s hluboce vyjetými kolejemi vody a dál už jen souvislá vrstva sněhu. Abychom
nenarušili běžecké stopy,
bořili jsme se až nad Medvědí boudu. Tam jsme
usoudili, že musíme naši
misi ukončit, aby nám
zůstaly nějaké síly zpět do
civilizace.
Druhý pokus – 12. dubna.
Nevím proč, ale mysleli
jsme, že severní bod zdoláme lépe z Kladské brány
po hranici. Trasa je delší,

ale pro nás ta nejkratší,
kterou jsme kdy šli. Po pár
metrech v hlubokém sněhu
jsme se ptali sami sebe, co
tady proboha děláme a po
svých stopách se vrátili na
bezpečnou tvrdou zem.
Třetí pokus 4. května jsme
odstartovali z Kunčic z
odbočky na Junior. Cesta
krásně suchá až na Medvědí boudu. To byl slibný
začátek. Z rozcestníku Mb
jsme více baletili na ledu,
než šli, až na rozcestník
Polská hora (sedlo). Vlevo
jsme odbočili na zelenou
značku, směr státní hranice. Připomínala čerstvě
vyoranou brázdu, řádně
prolitou vodou. Jako kamzíci jsme skákali ze strany
na stranu až na rozcestník
Polská
hora-Rudawiec.
Tady jsme se potkali
s desítkou polských turistů.
Asi 50 m dál po hranici

jsme našli vhodný strom na
dobře viditelném, ovšem
v současné době nepříliš
přístupném místě, kde
jsme tabule umístili. V
blízkosti hraničního patníku 50/18. Tabule jsou 2,
sever katastru Staré Město
a tabule sever katastru
Šumperk, kterou dodal KČT
Šumperk. Zpět jsme se
vraceli druhou stranou
přes Kunčický hřbet-sedlo,

kde jsme po 600 m navázali
na cestu k Medvědí boudě.
Zvládli jsme to napotřetí
jako Pája. (Pavelková)

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

Hledám spolehlivou a samostatnou paní nebo manželský pár na úklid horské chalupy ve
Velkém Vrbně. Pracovní doba je o sobotách v hlavní zimní a letní sezonu, tedy zhruba 3 měsíce v zimě a 2 v létě. Nutné vlastní auto.
Kontaktní mobil: 775 707 491

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

Kontakt: 737537353
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 63. Rady města Staré
Město ze dne 7. 4. 2021
623. Rada města schvaluje Smlouvu č. 1200300078 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky určenou výhradně na akci “Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci vodovodu a související
práce pro místní části Starého Města“ (1 458 900 Kč) a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
624. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
1081 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi
městem Staré Město a E. Z., nám. Osvobození 70, Staré
Město

Výpis z Usnesení z 64. Rady města Staré Město ze dne 15. 4. 2021

625. Rada města schvaluje investiční záměr „Obnova tělocvičny ZŠ Staré Město“ (stavební úpravy tělocvičny, včetně
zázemí v ZŠ Staré Město)
626. Rada města schvaluje investiční záměr „Revitalizace
Memento mori ve Starém Městě“ (revitalizaci území se
starou stavební zátěží – brownfield)
627. Rada města schvaluje vyloučení nabídky MINAM
servis a.s. v souladu s bodem a) a b) odst. 2, § 48 zákona o
zadávání veřejných zakázek, ze zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení multifunkčního komunálního vozidla
pro Staré Město“
628. Rada města schvaluje výběr dodavatele ALFA PROFI
s.r.o. v rámci zakázky „Pořízení multifunkčního komunálního vozidla pro Staré Město“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s ALFA PROFI s.r.o
629. Rada města schvaluje Protokol o otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku „Protipovodňová opatření města Staré Město“ a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na zakázku „Protipovodňová opatření
města Staré Město“ s ELMIK s.r.o., Obora III 168/2, Krásno
nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
630. Rada města schvaluje Smlouva o výpůjčce sněžného
pásového vozidla Pisten Bully 100, včetně příslušenství
mezi městem Staré Město a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
631. Rada města neschvaluje zařazení žádosti D. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
632. Rada města schvaluje zařazení žádostí V. G. a K. G. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
633. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 73, TTP o výměře 417 m2 v k.ú. Staré Město mezi
městem Staré Město a A. R., Budovatelů 403, Staré Město a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
634. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
1079, ost. plocha o výměře 212 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
635. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 2401/1, ost. plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Nová Seninka
636. Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 8 471,58
EUR na mikroprojekt „Chytře, zdravě a s nápadem“
17. zasedání ZM



duplicitní vlastnictví pozemku - na zasedání rady
města dne 26. 4. 2021 je pozván Ing. D. J.
 Územní plán – 12. 4. 2021 proběhla schůzka k ÚP
za účasti Ing. Z. R. z MěÚ Šumperk a zástupce
zpracovatele ÚP, kterému byly předány podklady
k zapracování do návrhu ÚP
Rada města bere na vědomí:
- žádost V. P. o prodej části pozemku p.č. 10, TTP o výměře
200 m2 v k.ú. Chrastice s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města

- žádost Ph.D.r. P. O. PhD. o prodej pozemků p.č. 1601/5,
ostatní plocha o výměře 60 m2 a p.č.1601/4, ostatní
plocha o výměře 248 m2 v k.ú. Chrastice s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města

Výpis z Usnesení z 65. Rady města Staré Město ze dne 26. 4. 2021

637. Rada města schvaluje Provoz Mateřské školy a Školní
družiny ve Starém Městě o hlavních prázdninách.
638. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 3295/1, ost. plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
639. Rada města ruší usnesení Rady města č. 562 ze dne
21. 12. 2020 (záměr prodeje části pozemků) z důvodu
upřesnění částí pozemků

640. Rada města schvaluje záměr prodeje částí pozemků
p.č. 3666, ost. plocha o výměře cca 1974 m2, p.č. 253/2
ost. plocha o výměře cca 24 m2, p.č. 253/1 ost. plocha o
výměře cca 76 m2, p.č. 250/1 ost. plocha o výměře cca 865
m2 a p.č. 250/4 ost. plocha o výměře cca 21 m2 vše v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem
641. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 3666, ost. plocha o výměře cca 600 m2 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem
642. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10, sídl. Budovatelů 400, Staré Město pro A. B., Jesenická 357, Staré
Město.
643. Rada města schvaluje zařazení žádostí V. G. a M. H. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
644. Rada města schvaluje zapojení města do akce „Spolu
pěšky kolem světa“ (rozpohybování občanů, procházky,
túry, posílení komunitního cítění), dle předloženého návrhu
645. Rada města souhlasí s návrhem na sjednocení vlastnictví pozemků v rámci dokončené investiční akce související s krajskou silnicí – bezúplatné převody pozemků
mezi městem Staré Město a Olomouckým krajem, dle
předložené dokumentace
Rada města bere na vědomí:
- Informace o možném řešení duplicitního vlastnictví
pozemku p.č. 984/3 v k.ú. Stříbrnice (vytipování možných
pozemků ke směně, finanční náhrada, soudní cesta)
- Informace ředitele ZŠ Staré Město o testování žáků, online výuce, zápise (18 prvňáčků), projektech na stavební
úpravy a pomůcky
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646. Rada města schvaluje nabídku CBS Nakladatelství
s.r.o. na pořízení prezentační publikace – kniha leteckých
fotografií a pověřuje starostu podpisem objednávky 200
ks výše uvedené knihy
647. Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 71 400 Kč
z dotačního titulu Ol. kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a
zajištění akceschopnosti JSDH ve Starém Městě
648. Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000 Kč
z Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a
zahraničních vztahů Ol. kraje, titul Podpora a zkvalitnění
služeb turistických informačních center v Ol. kraji na „Otevřené informační centrum – zázemí turistům v roce 2021“
649. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení pivních
setů pro Kraličák s.r.o., Ztracená 269/36, 779 00 Olomouc
na zajištění občerstvení při pořádání závodů Enduro Race
Kraličák – závody horských kol v termínu 21. – 23. 5. 2021
v Areálu Kraličák ve Stříbrnicích
650. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
k uložení zemního kabelového vedení VO v tělese komunikace v Kunčicích pod Králickým Sněžníkem, dle předložené dokumentace
651. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
k uložení odtokové kanalizace PVC DN 160 z DČOV
v Kunčicích pod Králickým Sněžníkem, dle předložené
dokumentace
652. Rada města schvaluje cenovou nabídku na vypracování Situační analýzy systému nakládání s komunálními
odpady ve Starém Městě včetně místních částí a pověřuje
starostu objednáním výše uvedené analýzy
653. Rada města schvaluje zařazení žádostí M. Š. a K. G. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
654. Rada města schvaluje příspěvek pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu ve výši 15 000 Kč na obnovu unikátních turistických map v Jeseníkách
655. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1
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656. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 24. 5. 2021 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- žádost L. K. o odpověď k pronájmu zemědělských
pozemků s tím, že pověřuje starostu zasláním písemné
odpovědi
- žádost M. K. s.r.o. o prodej pozemku p.č. st. 978, zast.
plocha a nádvoří o výměře 152 m2 včetně stavby v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- žádost J. P. o prodej části pozemku p.č. 974, TTP o
výměře cca 180 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
- žádost D. V. a M. M. o prodej pozemku p.č. 2453/4, ost.
plocha o výměře 51 m2 v k.ú. Nová Seninka s tím, že
žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- žádost V. L. o prodej pozemků p.č. 10/1, zahrada o
výměře 128 m2 a p.č. 10/2, zahrada o výměře 231 m2
v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že
žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- žádost L. R. o prodej části pozemku p.č. 973/1, TTP o
výměře cca 169 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
- žádost Ing. J. H. a L. H. o prodej části pozemku p.č.
3244/31, ost. komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- žádost J. M. o prodej pozemků p.č. 247, lesní pozemek o
výměře 517 m2, p.č. 248 lesní pozemek o výměře 517 m2
a p.č. 1223, ost. plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- informace společnosti EKO-KOM o množství odpadů
z obalů a odměnách za zajištění zpětného odběru a za
zajištění využití odpadů z obalů

Vzhledem k tomu, že
v uplynulém měsíci nájemníci v obecních bytech
dostali vyúčtování za služby a to znovu vyvolalo
jejich nejrůznější dotazy,
rádi bychom vám dnes
odpověděli, jak tedy dochází k vyúčtování a proč
platíte tolik, kolik platíte.
Rozúčtování nákladů na
poskytování teplé vody
v roce 2020 bylo provedeno
zcela
v souladu
s vyhláškou č. 269/2015
Sb. Do ceny se započítávají
náklady na spotřebovanou
vodu, dle faktury vodárenské společnosti a dále náklady na teplo, které se

automaticky programem
SSB2000, který je nastaven
dle ustanovení § 4 vyhlášky
č. 269/2015 Sb. Základní
složka nákladů na teplo
spotřebované na poskytování teplé vody ve výši
30% je naúčtována každému bytu bez ohledu na
spotřebu teplé vody, dle
m2 vytápěné plochy bytu,
spotřební složka činí 70%
nákladů a ta je účtována
podle skutečné spotřeby
teplé vody. Voda spotřebovaná na poskytování teplé
vody je ze 100% účtována
podle skutečné spotřeby
teplé vody. Z výše uvedeného je zřejmé, že každý

Usnesení z 66. Rady města Staré Město ze dne 10. 5. 2021

Jak se účtují náklady na teplou vodu?
spotřebuje při ohřevu
vody. V topném období,
kdy je v provozu kotelna u
ZŠ Staré Město, je teplá
užitková voda ohřívána
touto kotelnou na hnědé
uhlí, fakturu za ohřev teplé
vody vystavuje Staroměstská provozní s.r.o. Mimo
topnou sezónu je teplá
užitková voda ohřívána
elektřinou ve velkokapacitních bojlerech v domech
čp. 400, 401, 403 a 404,
kdy fakturu za elektřinu
vystavuje firma ČEZ ESCO
a.s. Všechny shora uvedené
faktury musí být beze
zbytku rozpočítány, kdy
tento výpočet je prováděn

byt má jinou cenu za teplou
užitkovou vodu, kdy tato
cena je závislá na m2 vytápěné plochy bytu a na
množství
spotřebované
teplé užitkové vody v m3. I
při nulové spotřebě teplé
užitkové vody, je nájemníkovi účtováno 30% základní složky nákladů na ohřev
vody, tato platba je v řádu
několika tisíců korun ročně, kdy nájemník platí za
službu, že kdykoli otočí
kohoutkem, teče mu teplá
voda, bez ohledu na to, zda
ji využije, či ne.
Ohřev teplé užitkové vody
elektřinou v době mimo
topnou sezónu má pozitiv-

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2021
ní vliv na ekologii, město
není znečišťováno emisemi
z komínu kotelny, také
nedochází ke kondenzaci
vody na kotlech kotelny
v důsledku provozu na
nízký výkon, tím se eliminuje koroze kotlů, jejich
životnost se zvyšuje zásadním způsobem a eliminují
se náklady na opravy a
případné výměny kotlů.
Odpadá nutnost zaměstnávat topiče, který se mimo
topnou sezónu věnuje
údržbě městské zeleně
v režii města. Ušetřené

mzdové a provozní náklady
se pozitivně promítají do
celkové ceny tepla, která
byla v roce 2020 nižší než
v roce 2018, tedy před
instalací elektrických ohřívačů, téměř o 100,-Kč/GJ.
To znamená, že nájemníci
v roce 2020, oproti roku
2018, ušetřili náklady za
vytápění v řádů tisíců korun ročně a to i přes to, že
od roku 2018 stouply náklady na nákup uhlí o desítky procent.
Město si je vědomo vyšší
ceny teplé užitkové vody

v nové zástavbě na sídlišti
Budovatelů, situaci řeší, do
1. září 2021 by měly být
vyřešeny všechny provozně technické náležitosti a
připojovací
podmínky
firmy ČEZ Distribuce, kdy
po tomto datu by měla být
elektřina na ohřev teplé
vody dodávána ve výhodnějším tarifu. Zastupitelstvo města, v rámci schváleného rozpočtu na rok
2020, vyčlenilo nemalé
finanční prostředky na
vypracování
projektové
dokumentace na zateplení
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panelových domů čp. 400
až 405, tato zakázka již
byla zadána firmě ASA
expert, a.s., ta ji v současné
realizuje. Jedná se o stejnou
firmu, která projektovala
zateplení panelových domů
čp. 356, 357, 358 a 359.
V rámci projektu je již
počítáno s fotovoltaikou na
střechách domů, která
bude využívána na ohřev
teplé užitkové vody. (Petreň)

Duben i květen byly ve
znamení jarního úklidu.
Zatímco veřejné služby
uklízejí Staré Město, ostatní
místa kolem něj zůstávají
bez pozornosti a je třeba
pořádná kupa dobrovolníků, abychom nebyli oázou
mezi skládkami. Naštěstí
letos se uklízelo na různých
místech a zodpovědnost na
sebe vzalo hned několik
nezávislých skupin. První
velký úklid si na starost
vzal Matěj Foltýn s Petrem
Luksem, kteří zorganizovali
ještě v dubnu několik dobrovolníků a dva dny uklízeli okolí cesty mezi Starým
Městem a Hanušovicemi. A
že práce a odpadků bylo
nad hlavu. Podle posledních informací na devítikilometrovém úseku nasbírali a odvezli na sběrný vůz
minimálně tunu odpadků!
A to se kolem cesty uklízelo
před dvěma lety při jiné
akci. Také vás napadá, kde
se to tam bere, kdo to tam
hází? Stručný přehled akce
popsala například Jitka
Urbanová Pešková: „Naše
rodinka měla úsek Starák Chrastice. Tipovala jsem, že
zde naplníme tak dva pytle
- nějaká ta petka, igelitka,
plechovka atd., co tak člověk vidí v příkopě, když
jede autem. Jak jsem byla
naivní!!! 9 pytlů, slovy

DEVĚT, jsme posbírali jen
od kasáren po chrastickou
křižovatku!!! A tu nádrž z
auta a rám z okna už jsme
do dalšího pytle nenarvali.
[…] Suverénně vedly plechovky, petky, krabičky od
cigaret, sáčky, kelímky od
kávy, obaly od sladkostí.
Pochopila bych třeba poklici z auta, což je taková
stálice příkopů, ta občas
uletí, řidič o tom ani neví.
Ale že by motorkáři uletěla
helma a nevšiml si toho?
Pravda, možná ji neměl na
hlavě. Nebo že by jen tak
lítaly různý kanystry od
olejů?“
Jen o týden později se vrhli
na úklid další dobrovolníci.
Tentokrát akci zorganizovali manželé Peškovi ze
Šléglova a vzali si na bedra
úklid Šléglova a cesty do
Starého Města. Naštěstí i
tady se sešlo dostatek pomocných rukou. Zhruba
dvacet dobrovolníků posbíralo a odvezlo na relativně krátkém úseku dva
velké vozíky odpadu.
Třetí akce se konala téměř
o měsíc později a pro změnu pod záštitou staroměstských skautů a v rámci
celonárodní akce Ukliďme
Česko. Pro úklid si vybrali
směr Andělské údolí od
klubovny různými směry.
V tomto případě uklízeli

dospělí, teenageři i malé
děti, dohromady jich bylo
38 a všichni měli co dělat.
Po cestě nasbírali spoustu
malého i většího odpadu a
v Andělském údolí odklidili
celou černou skládku. Dohromady zhruba 35 pytlů.
Takže si to pojďme shrnout
– dohromady se do té doby
válelo kolem Starého Města
několik tun odpadu. Už

je potřeba dalších a dalších
rukou. Samozřejmě, ideální
by bylo je neodhazovat a
nechovat se k přírodě jako
čuně. Nicméně, takovou
sebereflexi budou mít jen
někteří bordeláři, zbytek
těch, kteří všechny ty věci
vyhodili, budou spíše hledat důvody, proč je nevyhodit až doma, proč je
neodvézt na sběrný dvůr

vaše představa nedotčené
okolní přírody bere za své?
No, teď bychom si snad
mohli říci, že jsme si (tedy
někteří z nás) trochu zametli před prahy Starého
Města. Částečně je to pravda. Ale daleko více odpadků, pneumatik, kočárků,
igelitů, přileb, praček a
dalších tam ještě stále leží a

nebo je jen neodnést
k nejbližší popelnici.
A tak buďme rádi za každého dobrovolníka, kterému se naše okolní příroda
líbí tak, jak je - bez lidského
bince a klobouk dolů za
každý hřbet, který se ohne,
aby nejenom po sobě uklidil. (red)

Jaro patřilo úklidu – a že bylo co uklízet

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2021
ZLATÝ ROH/ČERVEN 2021

10
10

SPOLEČNOST
SPOLEČNOST

Společenská
Společenská kronika
kronika
V červnu oslaví svá významná životní jubilea:
V červnu oslaví svá významná životní jubilea:
Antonie Albertová
Antonie Albertová
Jiří
Brázda
Jiří Brázda

INFORMUJE
INFORMUJE

Hana
HanaDlouhá
Dlouhá
Karel
KarelFatura
Fatura

Turistické informační
informačnícentrum
centrumjejeod
odkvětna
květnaznovu
znovu
Turistické
otevřeno. VV době
době od
odčervna
červnado
dozáří
záříjejeotevírací
otevírací
otevřeno.

Karel
KarelGeyer
Geyer

dobanásledující:
následující:
doba
Po –– So
So 8:00
8:00––12;
12;12:30
12:30––17:00
17:00
Po

Ludmila
LudmilaHejná
Hejná

Ne8:00
8:00––12:00
12:00
Ne
Svátky 5.
5.aa6.
6.7.
7.8:00
8:00––12:00
12:00
Svátky

František
FrantišekHolub
Holub

Vladislav
VladislavKrsička
Krsička

František
FrantišekKubíček
Kubíček

Všechny služby
služby opět
opětfungují,
fungují,můžete
můžetesázet,
sázet,dobíjet
dobíjet
Všechny

Georgiadis
GeorgiadisPanajotis
Panajotis

telefony, kopírovat,
kopírovat,scanovat,
scanovat,smíte
smítenosit
nositpříspěvpříspěv-

Marie
MariePavelková
Pavelková

Zlatého rohu
rohu (vzpomínky,
(vzpomínky,gratulace,
gratulace,inzeráty
inzeráty
ky do Zlatého

Drahomíra
DrahomíraPodhorová
Podhorová

nakupovatrůzné
různédárečky
dárečky😊😊.
😊😊.Můžete
Můžetesisiuu
apod.) či nakupovat

Josef
JosefVáclavík
Václavík
Josef
JosefVojtíšek
Vojtíšek

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
INFORMAČNÍCENTRUM
CENTRUM
TURISTICKÉ

Našimspoluobčanům
spoluobčanůmpřejeme
přejeme stálé
stálé zdraví,
zdraví,
Našim
mnohoštěstí
štěstíaaradosti
radostize
ze života!
života!
mnoho

vyzvedávatletáčky
letáčkysstrasami
trasamiPo
Pokatastru
katastru
nás také vyzvedávat
Města aa také
takétištěný
tištěnýformulář
formulářkkprojektu
projektu
Starého Města
Spolu
Spolu pěšky
pěškykolem
kolemsvěta.
světa.

Virtuálníexkurze
exkurze vv elektrárnách:
elektrárnách: Díky obřímu
Virtuální
obřímu zájmu
zájmu připravil
připravilČEZ
ČEZnové
nové

studio i program
doběcovidové
covidovédistanční
distančnívýuky
výuky se
se staly
staly virtuální
virtuální výpravy
výpravy do
VVdobě
do nejstřeženějších
nejstřeženějších prostor
prostorČeska
Českadoslova
doslovahitem,
hitem,energeenergeticijejeproto
protoještě
ještěvylepšili
vylepšiliaanabízejí
nabízejí show,
show, jaká
jaká tu
tu ještě
ještě nebyla!
nebyla! Elektrárny
tici
Elektrárny Skupiny
SkupinyČEZ
ČEZmohou
mohounyní
nynízájemci
zájemcinavštívit
navštívit
speciálníhointeraktivního
interaktivníhoTV
TVstudia.
studia. Během
Během virtuálního
virtuálního výletu
zezespeciálního
výletu do
do jaderných
jaderných elektráren
elektrárenDukovany
DukovanyaaTemelín
Temelínnebo
nebo
zelenýmobnovitelným
obnovitelným zdrojům
zdrojům čekají
čekají účastníky
účastníky unikátní
unikátní pokusy,
kkzeleným
pokusy, praktické
praktické ukázky
ukázky aa soutěže
soutěžeooceny.
ceny.Prohlídky
Prohlídky
„Virtuálně
v
elektrárně“
absolvovalo
z
pohodlí
domova
už
přes
31
tisíc
školáků
i
dospělých
zájemců.
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Pročnosí
nosíjaderníci
jadernícižluté
žlutékombinézy?
kombinézy? Kolik
Kolik nožiček
nožiček má
má chladicí
chladicí věž?
Proč
věž? A
A jak
jak dlouhý
dlouhý je
je list
list větrné
větrnéelektrárny?
elektrárny?To
Tojejejen
jendrobná
drobná
ochutnávka
bohatého
energetického
menu,
který
začali
ve
virtuálním
televizním
studiu
ČEZ
servírovat
profesionální
moderáochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři,zkušení
zkušeníelektrárenští
elektrárenštíprůvodci
průvodciaa experti
experti na
na telefonu.
telefonu. Zbrusu
Zbrusu nový
toři,
nový formát
formát exkurzí
exkurzí do
doekologických
ekologickýchenergetických
energetickýchprovozů
provozů
oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přeÚčast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových
nos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových
exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou
exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou
zdarma. (Sobol)
zdarma. (Sobol)
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Mateřská
týden
Mateřskáškola
školapřipravuje
připravuje adaptační
adaptační týden
pro
pronové
novéděti
děti

Zápis do mateřské školy
Zápis do 11.
mateřské
školy
proběhl
května
proběhl
11.
května
v prostorách vestibulu MŠ.
v prostorách
Bylo
přijato 22vestibulu
žádostí MŠ.
o
Bylo
přijato
22
žádostí
předškolní vzdělávání
- 11 o
předškolní
vzdělávání
- 11
dívek
a 11 chlapců.
Všechdívek a 11 chlapců. Všechny děti při zápise dostaly
ny děti při zápise dostaly
svou značku (obrázek),
svou značku (obrázek),
kterou už od září najdou
kterou už od září najdou
připravenou
ve ve
školce
připravenou
školcenana
jejich
místech
v
šatnách,
jejich místech v šatnách,

umývárnách i poličkách či
umývárnách i poličkách či
postýlkách.
postýlkách.
Pro
nově zapsané děti
Pro nově zapsané
děti
připravujeme
adaptační
připravujeme
adaptační
týden v mateřské škole
týden od
v 12.
mateřské
v týdnu
do 16. škole
červ týdnu od 12. do 16. července 2021 o hlavních
vence 2021 o hlavních
prázdninách.
Zde
si
prázdninách.
Zde
si
s dětmi mohou rodiče hrát,
s dětmi mohou rodiče hrát,
seznámit
seznámit sese s sprostředím
prostředím
tříd,
tříd,jídelny
jídelnya azahrádky
zahrádky aa

vyzkoušet
vyzkoušet
si,
jaké to
si, jaké
to
je
„chodit
je
„chodit
do školky“.
do školky“.
(Baniová)
(Baniová)

Ve Ve
čtvrtek
čtvrtek13.13.května
květnasese
všechny
děti
z 1.z 1.oddělení
všechny
děti
oddělení
školní
školnídružiny
družinyzúčastnily
zúčastnily
projektového
vzdělávání
nana
projektového
vzdělávání
téma
“Pizza- -historie
historiea a
téma
“Pizza

současnost“.
současnost“. Děti
Děti sisi pod
pod
odborným
odbornýmdohledem
dohledem paní
paní
kuchařky
kuchařkyRůženy
RůženyBřezinoBřezinovévé nejen
nejen vyzkoušely
vyzkoušely nanazdobita aochutnat
ochutnatpizzu,
pizzu,ale
ale
zdobit

také
historií
také se
se seznámily ss historií
italské
Tato akce
akce
italské pizzy. Tato
byla
malou
byla zpestřena
zpestřena oo malou
oslavu
narozeoslavu Adélčiných narozenin ss čokoládovým
čokoládovým dortínin
dortí-

Projektový
Projektovýden
den školní
školní družiny
kem aapřípitkem.
přípitkem.Děti
Dětiododkem
cházely nejen
nejen s plným
s plným
cházely
bříškem, ale
ale i i s novým
s novým
bříškem,
poznánímoojedné
jednékulinářkulinářpoznáním
ské
ské specialitě.
specialitě. (Šmůlová)
(Šmůlová)

Sázenístromků
stromků u
u rybníků
rybníků
Sázení
V pátek 14. května jsme
V pátek
vyrazili14.na května
výsadbujsme
ovocvyrazili
na výsadbu
ovocných stromků
ke štěpánovných
stromků
ke štěpánovským
rybníkům.
Na přivíským
rybníkům.
Na přivítanou
jsme od organizátorů
tanou
jsmeslaměné
od organizátorů
dostali
klobouky,
pracovní
nářadí
do ruky,
dostali
slaměné
klobouky,
odbornénářadí
instrukce
mohli
pracovní
do aruky,
jsme začít.
Byli jsme
rozděodborné
instrukce
a mohli
leni
do 4Byli
skupin,
jsme
jsme
začít.
jsmekteré
rozděsami
pojmenovali.
Každá
lenisido
4 skupin,
které jsme
skupina,
včetně učitelů,
si sami
pojmenovali.
Každá si
vysadila
vlastní
strom
skupina, včetně učitelů, si –
třešeň, vlastní
švestku strom
nebo jabvysadila
–
loň.
Na
závěr
pro
násjabbylo
třešeň, švestku nebo
loň. Na závěr pro nás bylo

připraveno občerpřipraveno
stvení – občerkoláčky
stvení
s teplým– koláčky
čajem.
s teplým
Cestou zpětčajem.
jsme
Cestou
jsme
sesbíralizpětodpadky
sesbírali
odhozené odpadky
v přírodě,
abychom v přírodě,
to tady
odhozené
měli pěkné
čisté.
abychom
to a tady
Projekt
se nám
moc
měli
pěkné
a čisté.
líbil asebudeme
Projekt
nám mocse
těšitanabudeme
další podoblíbil
se
nouna
akci.
(žáci
5. a 9.
těšit
další
podobtřídy
ZŠ(žáci
Staré5. Měsnou
akci.
a 9.
to)
třídy ZŠ Staré Město)
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40 let staroměstské gymnastiky
Je tomu zrovna 40 let. Ze
školního kroužku gymnastiky a s pomocí velkého a
slavného
šumperského
oddílu sportovní gymnastiky, jehož jsem byla odchovancem, a hlavně na popud
jeho tehdejšího předsedy
pana Miloslava Svatoně,
jsem v roce 1981 založila
oddíl sportovní gymnastiky
při TJ Baník Staré Město.
Dnes uznávám, že tento
sport, tak extrémně náročný na materiální vybavení,
na malou příhraniční vesnici nepatří, ale když je
nadšení… S pomocí několika mnou nakažených a
stejně nadšených rodičů
jsme vše zvládali, pravidelně s 20 až 30 děvčaty cvičili
a začali se zúčastňovat
okresních i krajských přeborů ve výkonnostní sportovní gymnastice. Ráda
bych připomněla jména
těch, bez kterých by to
nešlo - Ladislav Dofek,
Jaroslava Barešová, Marie
Mikošková, Marie Bergmanová, Dana a Veronika
Krejčí.
V 90. letech, kdy bylo vše
jinak, a na děvčata jsem
zůstala sama, jsem se sice
dál věnovala tomuto sportu
a až třiceti dětem, ale pod
hlavičkou ASPV a AŠSK,

tedy zájmové a školní asociace, což v té době školnímu sportu přinášelo finanční výhody. Byli jsme
sice zase „jen“ školním
kroužkem, ale o gymnastická cvičení byl vždy ze
strany děvčat velký zájem.
A na této úrovni jsme se
v těchto letech stali nepřemožitelnými v okresním a
opakovaně i krajském
měřítku. Snad i proto, že
mé heslo vždy bylo: “proč
by měla být dědina horší
než město“. Postupně jsem
ale začala sportovní gymnastiku modifikovat na
naše podmínky a více jsem
se věnovala hlavně akrobacii, skokům z trampolíny
a vůbec všeobecné gymnastice. Na to pak už navázaly
úspěchy v novém tanečněgymnastickém odvětví –
pódiových
skladbách.
V tomto druhu gymnastického cvičení jsme sbírali
tituly už od roku 1998, a to
v okresních, krajských a
někdy i v celostátních přehlídkách. Od té doby každý
rok vznikla aspoň jedna
pódiová skladba, kterou
jsme vždy nejraději prezentovali při nejrůznějších
vystoupeních. Ať už to bylo
vánoční cvičení, školní
akademie, otevřené hodiny

gymnastiky v létě,
plesy, nebo vystoupení při různých příležitostech
pro naši obec, jako
byly
Anenská
pouť, polsko-české
dny a projekty,
slavnosti MAS a
mnoho
dalších.
Gymnastika
ve
skutečnosti může existovat
bez soutěží, avšak ne bez
diváků.
Je to sport, který nejen
velmi kultivuje pohyb a
držení těla, ale také zvyšuje
pohybový rozsah a také
sílu, odvahu, koordinaci
v prostoru a hlavně je základem pro všechny druhy
sportu. Gymnastika je ale
především krásná a divácky atraktivní, zvlášť, spojíli se tento pohyb s hudbou.
Přestože je velmi náročná,
a nesmím zapomenout ani
na disciplínu, kterou je
nutno při cvičení dodržovat, vždy se našla děvčata,
která
podstupovala
v našem prostředí ne jednoduché tréninky. Věřím,
že na všech, dnes už ženách
a dívkách, které se mnou
tato cvičení alespoň nějaký
čas absolvovaly (a že jich
za ty roky bylo!, proto
nemohu jmenovat ani ty
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nejlepší), zanechala gymnastika jen pozitivní následky.
V současnosti, až do koronavirové krize, děvčata ve
školní tělocvičně stále
pravidelně trénují. S těmi
začínajícími
jsem
už
v posledních letech potřebovala pomoc, no a vězte,
že ty pokročilé gymnastky
měly před pandemií zvládnuté již hodně náročné
akrobatické prvky. Tak
snad se tam ještě vrátíme a
děvčata budou chtít opět
na sobě pracovat. Přeji jim,
aby měly ze svých pokroků
stejnou radost jako já.
Dalším mým přáním je,
abychom zase měli příležitost své umění předvést.
Na webových stránkách
naší školy mají zájemci
možnost zhlédnout historické i novější fotografie.
Tak si s námi zavzpomínejte!
(Lenka
Jílková)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PÁTEK 18. 6. 2021

Periodický tisk územního samosprávného celku ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu dni v měsíci ve
Starém Městě. Vydavatelem je Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. IČ 00303364, ev. č. MK ČR E
13110. Případné příspěvky doručte do TIC nebo na e-mail: info@mu-staremesto.cz. UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE

