STARÉ MĚSTO V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Sportovní areál

Sportovní areál – multifunkční
hřiště. Basketbal, volejbal, nohejbal,
florbal, inline hokej, stoly na stolní tenis, dětský koutek, občerstvení. Zahrát
si můžete 18jamkový minigolf. www.
staremesto.info.
Už jste u nás vyzkoušeli všechno? Potom můžete prozkoumat polskou část Králického Sněžníku. Přes
hraniční přechod na Kladském sedle (cca 12 km od Starého Města směr Nová Seninka) se dostanete k našim
polským sousedům. Navštívit můžete Medvědí jeskyni a Muzeum minerálů
v Kletně nebo historickou vápenku – Muzeum Wapienik. Sedačkovou lanovkou
vyjedete na vyhlídkové místo na Černé hoře nebo si vychutnáte atmosféru
příhraničních lázní Landek Zdroj (www.stronie.pl).

Kladské
sedlo
815 m

Červen: Bioslavnosti, www.probio.cz, www.bioslavnosti.cz, +420
583 301 952. Biojarmark, bioobčerstvení, exkurze na biofarmy a biomlýna
Červenec: Anenská pouť, www.staremesto-kultura.cz, +420 583 239 267.
Tradiční Staroměstská pouť, historický
jarmark, občerstvení, bohatý program,
…
Srpen: O kunčický kastról, +420
775 714 050. Tradiční volejbalové klání
v Kunčicích u Starého Města
Září: Pochod k prameni Moravy,
tradiční akce, kterou pořádá Společnost
pro Moravu a Slezsko. Více informací v Turistickém informačním centru,
www.staremesto.info, 583 239 134

Tradiční letní akce v polském příhraničí
Červen: Dni Stronia, www.stronie.pl. Víkendová městská slavnost s bohatým programem, jarmarkem a prodejem starožitností
Červenec: Dni Morza. Víkendová akce u vodní nádrže Stara Morawa nedaleko Stronie Slaskie, součástí je také soutěž „Přeplav na čemkoliv“. www.
stronie.pl
Srpen: Mistrovství Polska
v těžbě minerálů – jednodenní akce nedaleko Muzea minerálů
v Kletně, kde můžete svým vlastním
úsilím získat ze země pěkný kousek
nerostu, třeba fluoritu – www.stronie.pl. Den jeskynních lidí – jednodenní akce v Kletně s bohatým
kulturním programem, občerstvením, soutěžemi, návštěvou Medvědí jeskyně, …

Turistické informační centrum a směnárna
nám. Osvobození 166
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: +420 583 239 134
GPS 50°9'42.913"N, 16°56'48.1"E
www.staremesto.info
Vydalo: Město Staré Město, org. složka Kulturní zařízení města
www.staremesto-kultura.cz.

„Staroměstsko je oblastí se zdravým
horským vzduchem, nádhernými a hlubokými
lesními porosty, nedozírnými pastvinami
a loukami a dosud nenarušenou ekologickou
rovnováhou. A to vše nabízí člověku
moderní doby aktivní odpočinek.“

Vodní nádrž Stara Morawa

Bioslavnosti

Anenská pouť

Tradiční letní akce ve Starém Městě a okolí:

Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

tam, kde pramení řeka Morava

…a něco z historie
Staroměstsko má svou bohatou historii. První písemná zmínka o městečku
zvaném Antigua Goldek (Zlatý kout), pochází z roku 1325. Tehdy jej spolu s deseti okolními osadami daroval pán z Kolštejna (dnešní Branná) Jan Wüstehube
cisteriánskému klášteru v Kamenci (dnes Polsko). Klášter začal rozvíjet na tomto

Anenská pouť na náměstí

Společným úsilím státní správy a podnikatelského sektoru a za významné
pomoci prostředků z EU se opět Staroměstsko stává vyhledávaným turistickým
a lyžařským centrem této půvabné kotliny pod Králickým
Sněžníkem. Kromě obchůdků
u nás najdete i další služby
jako např. lékárnu, zdravotní
středisko, autoopravnu, veterinární služby, kino, kulturní dům s knihovnou a veřejným internetem. Co se týká
standardu ubytování, můžete
si vybrat od ubytování v soukromí přes turistické chaty, penziony nebo hotely. Celkem je pro návštěvníky
nachystáno okolo 2 500 lůžek. Informace Vám rádi poskytneme v Turistickém
informačním centru, které se nachází v přízemí radnice na náměstí.
Jako snad každý region i my máme svou krajovou specialitu – Staroměstskou
máslovou trubičku neodolatelné chuti. Zakoupit ji můžete v cukrárně na náměstí
nebo přímo ve výrobně.

Drsná a zároveň romantická krajina v podhůří Králického Sněžníku otevírá
brány každému, koho láká aktivní pohyb i odpočinek. Staroměstsko je obklopeno horami, a proto je jeho okolí ideální jak pro krátké vycházky, tak pro
namáhavé výstupy, cyklistické výpravy, zkrátka pro toulání za zdejší krásnou
přírodou. Nechce se Vám pěšky ani na kole? Pak se vyhoupněte do sedla a prozkoumejte okolí na koni. Lovcům atrakcí doporučujeme jízdu na terénních
koloběžkách či mountainboardech a to přímo v jednom z lyžařských areálů.
Příznivci bílého sportu jistě ocení zdejší tenisové kurty. Nově je také otevřena
chlouba Starého Města – Multifunkční hřiště s minigolfem.

Tipy na zdejší atrakce…
Jízdárna Černý kůň, www.cernykun.eu, tel. +420 608 501 269.
Celoroční vyjížďky na koních v okolí
Starého Města, možnost základního
výcviku, apod.
Bowling v restauraci Pod Javorem, www.pod-javorem.euweb.cz,
+420 583 239 191. Nově otevřena
pizzerie, poll-biliard, šipky, bowling, …
Letní aktivity v Hynčicích
p. S., www.vlekyhyncice.cz, +420
608 050 618. Travní lyže, koloběžky,
minikáry, trampolína, badminton, pétanque, stolní tenis, …
Muzeum Staroměstska, www.
staremesto.info, +420 583 239 134.
Muzeum je součástí Turistického informačního střediska. Můžete zde
také koupit mapy, pohlednice i drobné upomínkové předměty a dárečky.
Poskytneme Vám informace o našem
regionu, možnostech ubytování, sportovních a kulturních akcích, programu
kina, …
Vojenské muzeum, www.opevneni-stm.cz, +420 732 530 774
Vojenské muzeum, www.staromeststipatrioti.wbs.cz, +420 605 567 548
Naučná stezka opevnění na Staroměstsku, www.opevneni-stm.cz,
+420 732 530 774

Vyjížďky na koních

A čím je Staré Město dnes?

Městská radnice, kulturní památka

Staroměstsko leží v hornaté severní části Olomouckého kraje, v kotlině lemované na západě masívem Králického Sněžníku (nejvyšší hora Králický Sněžník
1424 m n.m.), na severu Rychlebskými
horami a na východě hřebeny Hrubého
Jeseníku. Na severu sousedí státní hranicí
s Polskem a pro automobily do 3,5 t otevřenými hraničním přechodem na Kladském sedle. Mluvíme-li o Staroměstsku,
máme na mysli nejen Staré Město pod
Sněžníkem, ale i jeho místní části Hynčice
pod Sušinou, Chrastice, Kunčice, Stříbrnice a Velké a Malé Vrbno, které převzaly
z velké části úlohu letovisek nabízející
turistům celoroční odpočinek. Území Staroměstska má průměrnou nadmořskou
výšku 750–800 m, celkovou rozlohu více
jak 8 600 ha s počtem obyvatel, který se
pohybuje okolo 2 000. Údolím říčky Krupé vede silnice a železniční trať spojující
městečko s blízkými Hanušovicemi.

Staré Město pod Sněžníkem v letních měsících

Koloběžky v Hynčicích

Něco na úvod…

Zajímavá pověst se váže ke vzniku městského
znaku, na němž je zobrazen horník s kladivem v napřažené ruce, stojící proti vztyčenému medvědovi.
Legenda vypráví, že markrabě moravský, pozdější
císař Karel IV., se při návštěvě Starého Města r. 1336
vydal na lov. Byl napaden medvědem, avšak statečně
zachráněn jedním zdejším horníkem. Jako dík za tuto
záchranu povýšil městečko na svobodné horní město
a dal mu do znaku právě horníka a medvěda.

Vojenské opevnění

Staré Město pod Sněžníkem

STARÉ MĚSTO V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Proč má Staré Město ve znaku medvěda a horníka?

Kostel Sv. Anny

území bohatou hornickou činnost, neboť
se zde nacházela četná ložiska zlatých
a stříbrných rud. Městečko se stalo obchodním a zemědělským střediskem, bylo
osvobozeno od panství a roboty, získalo
právo várečné a právo trhů a další hospodářské výsady.
Staré Město pod Sněžníkem trpělo
mnoha válkami a požáry, ale vždy se rychle vzpamatovalo. Pomáhal k tomu přínos
do městské pokladny z práva várečného,
z obchodu se solí a z nákupu dobytka.
Staré Město patřilo pod kolštejnské panství, kterému vládli až do r. 1848 Lichtensteinové.
Významným mezníkem v historii byl
také r. 1828. Měšťanská rodina Buhlů
založila ve Starém Městě textilní továrnu
na zpracování lnu a bavlny a ve Velkém Vrbně zahájila dolování tuhy. Od r. 1848
tvořilo Staré Město p. Sn. spolu s dalšími obcemi jeden ze soudních okresů šumperského hejtmanství, fungoval zde okresní soud a další úřady berní správy.
V r. 1905 byla vybudována ,rovněž zásluhou rodiny Buhlů, železniční trať
z Hanušovic do Starého Města. Tímto byl položen základ pro rozvoj turistiky
a lyžování. Staroměstsko se stalo výchozím turistickým bodem pro celou oblast
Králického Sněžníku.
Kontinuita vývoje samotného městečka i okolních osad, kde převládalo
z 98 % německé obyvatelstvo, byla narušena s koncem 2. světové války. Ten
přinesl nejen odsun původních obyvatel, ale i snížení hospodářského významu ve
všech odvětvích, zánik drobných řemesel a provozoven. Staré Město přišlo také
o městský statut, který mu byl navrácen až v r. 2000. Po r. 1945 přichází noví
osídlenci a několik následujících desetiletí je kladen důraz hlavně na zemědělskou
výrobu.

