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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Leden 2021

roč. XXVII

č. 1

Pf 2021
Přejeme vám v novém roce dostatek sil, zdraví, respektu k horám, sobě i ostatním a nemálo důvodů
k úsměvu.
tým Zlatého rohu

8Kč
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na přelomu roku, tak jako v minulých
letech a k příležitosti začátku
tohoto roku promluvil. Máme
za sebou další rok tohoto tisíciletí, rok plný zvratů a událostí.
Než jsme se stačili rozkoukat
v roce 2020, přišla pohroma
COVID 19 a zamávala celým
světem. Asi nikdo z nás si nedovedl představit, co to bude
obnášet a jak to ovlivní naše
životy. Byl to rok plný překážek
v našem osobním, pracovním a
společenském životě. Doufám,
že rok 2021 bude lepší a všichni se vrátíme k normálnímu
životu. Nesmíme však tyto
skutečnosti podceňovat, ale
naučit se s nimi plnohodnotně
žít.
V tomto období každý z nás
bilancuje rok předcházející, ve
kterém se mu svoje plány a
předsevzetí splnit podařily,
nebo nepodařily a samozřejmě
si dává i nové závazky a cíle na
rok následující.
Kdybych měl zhodnotit předcházející rok práce v našem
městě, tak můžu povědět, že to
byl rok úspěšný.
Na rok 2021 máme plno plánů
a doufám, že se nám je podaří
splnit.
Vážení spoluobčané, chtěl bych
vám všem poděkovat za dobře
vykonanou práci a za to, že jste
zvládli všechny překážky tohoto výjimečného roku. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i
vašim rodinám hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Šťastný a úspěšný nový rok!
starosta Jiří Kamp
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Rok 2020 z pohledu staroměstských hasičů
Rok 2020 byl pro staroměstské hasiče tak jako pro
Vás všechny v mnoha
věcech odlišný. Stejně tak
jako všechna odvětví v
našich životech i naši činnost značně ovlivnila opatření kolem pandemie COVID-19. Jelikož je „hasičina“ hlavně o kolektivu a
dobrých kamarádech, kdy
je potřeba se v každém
případě spolehnout na své
kolegy a nejde nic dělat
samostatně, bylo to mnohem těžší. Nebylo možné
v plné míře absolvovat
odbornou přípravu, byla
rušena jak v rámci jednotky, stejně tak i ze strany
HZS. Pouze v nejnutnějších
případech byla příprava
uskutečněna samostatně
prostřednictvím internetu.
V letošním roce jsme zasahovali celkem u 34 událostí. Jednalo se o čtyři požáry,
jednu dopravní nehodu, ve

26 případech se jednalo o
technickou pomoc a jedenkrát jsme vyjížděli k záchraně osoby, která měla
zdravotní potíže v lesním
porostu nad Hynčicemi. Ve
dvou situacích byla událost
vyhodnocena jako planý
poplach (vždy šlo o nenahlášené pálení). Ve čtyřech
událostech jsme vyjížděli
mimo katastr Starého Města, dvakrát do Hanušovic,
jednou na Malou Moravu.
V jednom případě se jednalo o spolupráci složek IZS
při jarním uzavření obcí na
Litovelsku. Čtyři členové
našeho sboru na místě
odsloužili dvanáctihodinové služby.
O co omezenější byla skupinová odborná příprava, o
to víc se nám dařilo věnovat času údržbě a opravám
techniky. Jsme rádi, že se
nám podařilo repasovat
požární stříkačku, o které

jsme
vás
informovali
v červencovém čísle Zlatého rohu. V druhé polovině
roku se pak uskutečnila
kompletní oprava vzduchové soustavy na vozidlu
Tatra T 8-15. V letošním
roce se bohužel nepodařilo
pokročit se záměrem výstavby nového zázemí po
hasiče ve Starém Městě.
V loňském roce jsme se
snažili pro Vás připravit i
pár kulturních akcí. Společně s městem jsme se
podíleli na uspořádání
Mini-anenské
pouti.
V srpnu jsme pak uspořádali Hasičské slavnosti na
fotbalovém hřišti, bohužel
akci značně ovlivnilo počasí, ale důležité je se nevzdávat. Na akci bychom
chtěli letos navázat a znovu
ji v podobném termínu
uspořádat.
V předvánočním čase jsme
uspořádali prodej vánoč-

OHLÉDNUTÍ

ních
ryb,
spojenou
s ochutnávkou rybích specialit.
Doufáme, že v letošním
roce se nám bude dařit více
na společných akcích a
budeme se potkávat co
nejvíce při dobrých příležitostech a co nejméně při
našich zásazích. Přeji Vám
mnoho úspěchů v letošním
roce. (Za staroměstské
hasiče Emil Vogel)

TJ Baník Staré Město v době koronaviru

Dovoluji si vás touto cestou
informovat o dopadu nemoci Covid-19 na dění ve
fotbale a náš klub. Většina
z vás jistě sleduje sdělovací
prostředky a opatření,
která
jsou
zavedená
v souvislosti s touto pandemií v České republice.
Pro sport a náš klub to
znamená následující.
Všechny amatérské soutěže
byly v půli října roku 2020
přerušeny a celá sezóna
2020/2021 by se měla
dohrávat na jaře roku
2021. Za předpokladu, že
se uvolní amatérské soutěže a nebude zpřísněné
opatření, by se měly soutěže zahájit v půli března

2021 a hrát by se mělo do
začátku července 2021.
Přesné termíny budou
známy v průběhu měsíce
února
2021
a
to
v souvislosti s průběhem
pandemie a vyhlášených
opatření.
TJ Baník Staré Město má
v tomto ročníku přihlášená
tři družstva v okresním
přeboru – muže, starší žáky
a mladší žáky, mimo soutěže a v tréninkovém procesu
máme dále přípravku pro
nejmenší děti. Muži stihli
odehrát na podzim 9 utkání
z plánovaných
14
a průběžně jsou na 5. místě
v tabulce ze čtrnácti mužstev se ziskem 15 bodů za 5
vítězství a 4 porážky. Nejlepšími průběžnými střelci
jsou Petr Pelech 8x, Petr
Pacal 6x a Ondřej Páleník
4x. Mužstvo vede jako
trenér Josef Pelech. Starší
žáci pod vedením Michala
Klemsy prožívají prozatím

skvělou část sezóny. Po
odehraných osmi zápasech
z plánovaných
deseti
v podzimní části jsou na
prvním místě se ziskem 22
bodů za 7 vítězství a jednu
porážku na penalty. Doufám, že jim kvalita vydrží i
ve zbytku zápasů a vybojují
pro Staré Město okresního
přeborníka.
Nejlepšími
střelci jsou průběžně Nikolas Gábor 18x, Filip Gábor
14x a Matyáš Pacal 12x.
Mladší žáci pod mým vedením jsou po odehraných 7
zápasech z 11 plánovaných
podzimních kol na 9. místě
ze dvanácti mužstev se
ziskem 8 bodů za tři vítězství a čtyři porážky. Nejlepšími střelci mužstva složeného napůl z kluků a holek
jsou Matyáš Hmelár 16x,
Dominik Gábor 6x a Adéla
Pacalová 4x.
Na závěr nezbývá než vyslovit přání o co nejrychlejší návrat do normálního

režimu, protože zejména u
mládeže je tato přestávka,
kdy nemůžeme ani trénovat a hrát mistrovské zápasy, velký problém. Samotné
zápasy ještě tak nevadí, ale
absence
organizovaných
tréninků a pohybu celkově
nebude mít na naši mládež
dobrý vliv. (za TJ Baník
Staré Město P.Pacal)
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Knižní tipy na leden …
Název knihy: Tajný život stromů - Co cítí, jak komunikují. Objevování fascinujícího světa
Autor: Peter Wohlleben
Německý bestseller Tajný život stromů se již druhým rokem drží na žebříčku
nejprodávanějších knih a získává si nadšené čtenáře ve stále více zemích. Les je
pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do
skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti: stromy mají paměť,
předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem se
jim tvoří vrásky. Mnohé stromy, jako například duby, spolu navzájem komunikují prostřednictvím vonných látek. V okamžiku, kdy je některý ze stromů napaden
hmyzem, vysílá vůně jako signály a všechny stromy v okolí upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben čerpá ze svých mnohaletých zkušeností lesníka a ukazuje
nám les ze zcela nové stránky. Jeho zábavná knížka, plná nových informací o
stromech a lesích, nás přivádí k úžasu nad zázraky přírody. Ve vynikajícím překladu PhDr. Magdaleny Havlové. Jen v Německu se za rok od vydání prodalo na
500 000 kusů a práva na překlad byla dosud prodána do 27 zemí.

Název knihy: Tajemné stezky - Mlžnou krásou Rychlebských hor
Autor: Miroslav Kobza
Tajemné Rychlebské hory. Kraj hlubokých údolí, průzračných potoků, starých
hradů, zaniklých vesnic a v podzemí ukrytého nezměrného bohatství. Kraj, kudy
kráčela historie, i země na kterou se zapomnělo.
Jmenují se podle stejného města, ale jejich název zní jinak v Polsku a jinak v
Česku. Ani mnozí místní netuší, kde hřebeny Rychlebských hor začínají a kde
končí. Najdeme v nich kouty opuštěné a zapomenuté Bohem i lidmi, stejně jako
místa, kde kypí život a voda uzdravuje tisíce lázeňských hostů. Je to prostě pohoří plné rozporů.
Snad je tím vinna historie, která dala tomuto kraji poznat bohatství obsažené ve
zlatě a dalších nerostech ukrytých v podzemí či v obchodu a výrobě. Poskytla mu
vzdělanost, kulturu i krásnou architekturu. Pak však tento kraj rozdělila a uvrhla
ho do chudoby i zapomnění. A aby toho nebylo dost, nakonec odsud odvedla i
lidi, kteří tyto hory osídlovali, dobývali i chránili. Přivedla na obě strany hranice
nové osadníky, jenže ti mnohdy nevěděli, co si s nově nabytým domovem počít.
Zanikly vesničky, které dávaly zdejšímu kraji pestrost, zůstaly jen nezhojené
rány v krajině. Ani turisté se do Rychlebských hor v poválečných letech příliš
nehrnuli. Byl to kraj osamělých trampů, milovníků samoty a podivínů. I díky
tomu si Rychlebské hory uchovaly nedotčenost a do jisté míry nádech divočiny.
Vše se mění, i tyto hory. Stále více lidí touží po klidu, takže ten se zde stává stále
vzácnější komoditou. Lidé z obou stran hranice opět objevují půvab zdejší krajiny a vzájemnou spolupráci. Rychlebské hory přestávají být kopečky na konci
světa a stále více se stávají krajem uprostřed Evropy. A také domovem pro generaci lidí, kteří sice nemají kořeny v tomto kraji zarostlé tak hluboko jako staré
rychlebské buky, ale kořínky pomalu zapouštějí a začínají být novodobými pravými „Rychlebáky“.
Tato kniha je jak pohledem do minulosti Rychlebských hor, tak nahlédnutím do
jejich možné budoucnosti, a to očima autora, který těmto horám věnoval své
srdce. (megaknihy.cz)

Minikurz anglické konverzace – online a zdarma pro
Staré Město
Kulturní zařízení Starého Města pořádá od ledna pro zájemce kurz anglické
konverzace. Kurz bude probíhat online a bude tak pro minimálně mírně pokročilé, abyste si osvěžili, co znáte a naučili se i pár nových věcí, třeba pro případ, až
zase budete moci vyjet za hranice a budete se chtít tak trochu domluvit. Zájemci
se mohou hlásit v kulturním domě u paní Windové, kde se dozvíte i všechny
další podrobné informace. Tak co si dát novoroční předsevzetí, oprášit pár anglických frází, pobavit se, něco se naučit, prostě udělat něco, ať už se té angličtiny nebojíme? (red)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI LEDNU
Vzhledem k omezením si vždy zkontrolujte, zda se akce koná.
AKUSTICKÝ BENEFIČNÍ KONCERT PRO
PAVLA: THE MACHINE + DW8
Místo: Jeseník, Divadlo Petra Bezruče
Datum: 16. ledna od 19 hodin

Dvě jesenické rockové kapely The Machine +
DW8 spojily své síly proto, aby spolu s vaší
pomocí pomohli Pavlovi uskutečnit jeho sen!
Pavel Ceperka má 28 let. Bydlí v Mikulovicích a
má dětskou mozkovou obrnu. Má postižené
ruce i nohy a je na vozíku. Aby se jeho zdravotní stav nezhoršoval, musí denně cvičit, to
ho ale moc baví. Pomohlo by mu, kdyby měl
doma speciální stroj MOTREM DUO 2. Mohl by
pak sám procvičovat nohy i ruce. Stroj stojí
94.000 Kč. Výtěžek z koncertu půjde na nákup
tohoto stroje. Prodej vstupenek v rezervačním
systému MKZ Jeseník. Vstupné v předprodeji
220 Kč, v den konání 350 Kč. Www.mkzjes.cz

ŠLÁGR V ZÁBŘEHU – BLACK BAND
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 17. ledna od 15 hodin

Poslechové a taneční odpoledne se slovenským
triem Black Band, kterému získalo popularitu
zejména účinkování v televizi Šlágr. Oblíbená
slovenská kapela hraje písně středního proudu, světové evergreeny i lidové melodie. Jedinečný zvuk jí dodává Jana Apolenová se svým
sametovým hlasem v doprovodu tří mužských
vokálů. Vstupné 190,- Kč. www.kulturak.info

MANŽELSKÝ POKER
Místo: KD Zábřeh
Datum: 20. ledna od 19:00 hodin

Komedie plná humorných manželských zápletek. V životě nastávají situace, kdy dochází k
„vyložení karet na stůl“ – takže „karty jsou
rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a
slovních říček, které ve své hře popsal mistr
francouzské konverzační komedie Marc Camoletti, vás dokonale pobaví. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková a
další.
Vstupné
420,a
470,Kč.
www.kulturak.info

KŘEST NOVÉ LANOVKY VE STŘÍBRNICÍCH
Místo: Stříbrnice/Hynčice
Datum: 21. ledna

Práce na jedné z nejmodernějších a nejvybavenějších lanovek v celé České republice byly
dokončeny a v prosinci došlo i k zátěžové
zkoušce. V lednu se můžete těšit na její křest,
který Králičák hodlá pojmout opět velkolepě!

Mamutíkův lyžařský závod pro nejmenší
Místo: Dolní Morava
Datum: 7., 14., 21., a 28. ledna

Pravidelný lyžařský závod pro malé lyžaře
s pěknými odměnami a diplomy pro ty nejlepší. Závodní slalom je postaven v areálu lyžařské školy Amálka a je určen pro různé věkové
kategorie od 3 až do 9 let.
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Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
I volný čas dělá město městem - Kultura
Vážený čtenáři, v dnešním
listování kronikami města
uplynulých dvou dekád se
podíváme, jaké jsme měli
možnosti kulturního vyžití.
Je jistě důležité, aby v obci
byly pracovní příležitosti a
občanská vybavenost, za
nezbytné považujeme školství a zdravotnictví, řešíme
dopravní obslužnost. Ale
také si uvědomujme, že pro
pocit spokojenosti je podstatné, jak můžeme trávit
svůj volný čas. Obzvlášť
v obci velikosti Starého
Města s jeho poněkud odlehlou polohou je příjemné,
můžeme-li se scházet na
sportovních a kulturních
akcích, potkávat se a tvořit
společenství. Máme potřebu
někam patřit a jsme rádi
v kontaktu s ostatními lidmi. Kde a jak jsme se tedy
v uplynulých dvaceti letech
potkávali, kam jsme chodili,
kde se bavili?
Zkusme si představit, že
jsme se ve Starém Městě
octli prvně a nevíme, co
s volným časem. První naše
cesta by mohla vést do
Turistického informačního
centra (TIC). „Íčko“ vzniklo
v červenci 1998 jako soukromé zařízení v domě č.
156 v Hanušovické ulici.
Zřizovatelkou a provozovatelkou byla Alena Windová
a od 1. července 2001 Jana
Trávníčková.
V prosinci
1999 se přestěhovalo Infocentrum do přízemních
prostor radnice, od července 2007 se stalo součástí
hospodářské činnosti města
a později bylo zařazeno do
nově vzniklé organizační
složky Kultura. V té době
zde pracovaly Jitka Pešková
a Veronika Krejčí. V říjnu
2008 Jitka Pešková odchází
na jiné pracoviště, místo ní
nastupuje do TIC Věra Karabcová (do roku 2015). Asi

rok pracuje v TIC Tereza
Krejčí, tu pak v srpnu 2016
střídá Hana Nejedlá. Dle
potřeby v TIC vypomáhá
dosud i Veronika Krejčí.
Od června 2003 zajišťuje
TIC služby sázkové společnosti SAZKA a.s. prostřednictvím on-line terminálu.
Dále je zavedena služba
kopírování písemností, TIC
přijímá příspěvky do zpravodaje Zlatý roh a zajišťuje
jeho vydávání a distribuci.
Zajišťuje provoz městského
muzea a vyhlídkové radniční věže. Od konce roku
2004 má i vlastní internetové
stránky: www.staremesto.info.

Stojková. Do té doby byla
správkyní kulturního domu
Marcela Klemsová a vedoucí kina Alžběta Vaníčková.
Účelem zřízení organizační
složky bylo sloučit činnost
kulturního domu, kina,
knihovny a soustředit do
této složky další činnosti,
týkající se cestovního ruchu, tělovýchovy, sportu,
propagace a prezentace
města, koordinace přeshraniční spolupráce a sledování dotačních programů.
Součástí organizační složky
se stalo i Turistické informační centrum (TIC) se
směnárnou. Vedle organizování kulturních, spole-

V souvislosti
s otevřením
hraničního přechodu byla
se souhlasem ČNB ve velmi
krátké
době
otevřena
v prostoru TIC směnárna.
Její provoz byl zahájen 21.
července 2007, ČNB udělila
městu pouze jednu licenci
(povolení k nákupu valut
PLN, EUR). Druhou potřebnou
licenci
(povolení
k prodeji valut) získala
směnárna po roce provozu
v červenci 2008.
Organizaci kulturního života v obci má na starosti
Organizační složka Kulturní
zařízení Města, která byla
zřízena v září 2007. Vedoucí se stala na základě výběrového řízení Alena Windová, dalšími pracovníky jsou
Zdeněk Panský a Lenka

čenských a vzdělávacích
akcí podle Radou města
schváleného Kalendáře akcí
spolupracuje OS kultura s
MAS Horní Pomoraví, organizuje spolupráci s partnerským
městem Stronie
Śląskie, zastupuje
naše
město ve sdružení měst a
obcí Euroregion Glacensis a
ve Správní radě Jeseníky
sdružení cestovního ruchu.
Spravuje portál „Bílé stopy“
a organizačně zajišťuje
údržbu běžeckých stop na
území Staroměstska. Administruje webové stránky
města a zajišťuje jejich
aktualizaci.
Výčet úspěšných akcí by byl
dlouhý, proto jen velmi
stručně připomenu některé
oblíbené a hojně navštěvo-

vané nejen místními občany, ale i turisty. Jistě jsem
něco vynechal, jde skutečně
jen o výběr z pestré činnosti
Kulturního
zařízení.
K tradičním akcím, které
svým ohlasem přesahují
hranice Starého Města,
patří divadelní přehlídka
amatérských souborů Šokáček, kterou v druhé polovině února pořádá divadelní
soubor ŠOK ve spolupráci
s kulturním zařízením města. V závěru měsíce června
probíhá oblíbená sportovní
akce Přejezd Kladského
sedla na koloběžkách. Tradiční Anenská pouť se koná
v druhé polovině července.
Je to největší městská kulturní akce s bohatým programem, na její organizaci a
průběhu se kromě pracovníků organizační složky
podílí všichni pracovníci
provozní společnosti, dobrovolní hasiči i řada dalších
dobrovolníků z řad občanů.
Začátkem září ve spolupráci
se Společností pro Moravu a
Slezsko zajišťuje další populární akci Mezinárodní
výstup na Králický Sněžník
a Pochod k prameni Moravy. I této akce se pravidelně
účastní turisté z širokého
okolí i z Polska. Poslední
větší a rovněž již tradiční a
oblíbenou akcí je Rozsvěcování vánočních stromů a
Vánoční trhy.
Kulturní dům od roku 2009
prochází rekonstrukcí. Jeho
„facelift“ začal v roce 2009.
Nejdříve bylo vybudováno
nové sociální zařízení, došlo
k úpravě knihovny, internetové místnosti a byl zpřístupněn balkon. V září 2018
byla zahájena další fáze. Po
výměně parket ve velkém
sále v roce 2017 přišla na
řadu vstupní hala se šatnami, tyto úpravy byly financovány městem ve výši 2,3
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mil. Kč. Kolemjdoucí si jistě
povšimnou poslední výrazné změny, bylo vybudováno
nové schodiště a upraven
prostor před vstupem.
A
co
se
odehrávalo
v uplynulém dvacetiletí ve
vnitřních prostorách kulturního domu? Ve Starém
Městě působí již od roku
1995
Divadelní soubor ŠOK. Počet členů
spolku je proměnlivý, jádro
tvoří
13-15
osob
a s realizací dalších akcí
pomáhají přátelé, příbuzní
a členové místních spolků. Soubor se aktivně podílel na kulturním životě
města. Pořádal maškarní
plesy, organizuje přehlídku
amatérských divadel –
„Šokáček“, ale také například pálení čarodějnic,
vystupoval
u příležitosti
oslav výročí města, na tradiční
Anenské
pouti
a v rámci
česko-polské
příhraniční spolupráce. V
minulosti odehrál v průměru 10 představení ročně,
jednalo se převážně o komedie a pohádky pro děti.
V současné době již nové
hry nechystá.
V roce 2009 vznikl Nezávislý divadelní soubor Báry
Hubíkové, jehož členové
nastudovali řadu inscenací.
V roce 2012 získali za „Legendu o Kytici“ druhé místo
na krajské přehlídce Kojetín
a nominaci na Wolkerův
Prostějov. Stálý kádr tohoto
volného sdružení tvořili
kromě Báry Hubíkové (režie, úpravy textů, herečka)
Jaroslav Hubyč (technika,
světelná a zvuková režie,
kulisy, rekvizity), Ondřej
Haluza (aranžmá, rekvizity,
kostýmy, herec) a další
herci Hubert Kouřil a Petr
Ondrouch. Uváděli v život
autorské scénáře Jiřího
Ondroucha s regionální
tématikou.
Zakladatelka
souboru Bára Hubíková se
vydala jinou cestou. Pro
svoji tvorbu získala značku“
Jeseníky - originální produkt“ a pod názvem „Jeseníky divadelní“ připravuje
programy s regionální té-

matikou přibližující návštěvníkům Horního Pomoraví historické osobnosti,
události a zajímavosti zdejšího kraje.
Kino na své lepší časy
vzpomíná. Velká přestavba
kina probíhala od prosince
1983 až do roku 1987.
Širokoúhlé plátno, terasovité hlediště se 156 sedadly,
výborná akustika, nové
dokonalejší promítací přístroje, ústřední vytápění, to
všechno z našeho kina udělalo jedno z nejlépe vybavených kin v okrese. Tehdejší
kronikář v kronice roku
1988 mimo jiné píše: „…
návštěvnost je velmi vysoká
a některá představení jsou
dokonce vyprodaná…“. Za
rok 1989 zaznamenal návštěvnost 17 811 diváků.
Vrátíme se do současnosti,
která tak slavná určitě není.
Ale je nutné zdůraznit, že
v podobné situaci se nacházejí kina v celé republice,
návštěvnost klesá všude a
naopak provozovatel kina
staroměstského si za svou
snahu činnost udržet zaslouží velkou pochvalu.
V dubnu 2011 získalo kino
své nové jméno „ Sněžník“.
Konala se veřejná anketa,
vítězný návrh byl od paní
Marie Mikulášové, která
získala možnost chodit půl
roku na všechna představení v kině zdarma. Nutnou
rekonstrukci
financovalo
město s využitím dotací a
v roce 2013 bylo kino digitalizováno, nyní se promítá
prostřednictvím DVD a blu
ray disků.
Kromě pravidelného promítání filmů pro děti i dospělé
se filmoví fandové mohou
těšit i na letní kino, které je
provozováno u kulturního
domu, první rok byl místem
projekcí sportovní areál.
V případě
nepříznivého
počasí se promítá v kině.
V říjnu 2017 se uskutečnil
první ročník Filmfestu, na
němž byly promítnuty filmy
s tematikou
poválečného
odsunu
Němců
z Československa. Tématem
druhého ročníku v roce

2018 bylo 100. výročí vzniku Československé republiky. Tématem třetího ročníku v roce 2019 bylo 30.
výročí sametové revoluce.
Čtvrtý ročník filmového
festivalu byl zaměřen na
filmové lokace regionu a 30.
výročí trvání Národní přírodní rezervace Králický
Sněžník. Proto byl nazván
Doteky kraje. Bohužel byl
z důvodů zpřísněných protikoronavirových opatření
stanovených vládou ČR
zrušen. Pravidelní a spokojení návštěvníci festivalových projekcí se jistě těší na
ročník příští, budou- li mít
organizátoři chuť a energii
ho organizovat.
Součástí kulturního domu je
i knihovna. Aktuálně disponuje přibližně pěti a půl
tisíci svazky z oblasti beletrie, naučné literatury,
knížek pro děti. K zapůjčení
jsou i časopisy. Půjčovní
doba je pro čtenáře dvakrát
týdně v rozsahu 10 hodin,
ve čtvrtek a pátek vždy od
13 - 18 hod. V té době je i
přístup veřejnosti na internet, k dispozici jsou tři PC.
V minulém roce během
nouzového stavu knihovna
v provozu nebyla, ale ihned
po zmírnění podmínek si
mohli čtenáři měnit knihy
po předchozí domluvě ve
výdejním okénku. V roce 2009 byly prostory knihovny zrekonstruovány, byl
vybudován
bezbariérový
vchod. Staroměstská knihovna by si zasloužila zcela
určitě více místa v našem
listování kronikami. Od
března 2006 návštěvníky
s milým úsměvem vítá
vstřícná a ochotná knihovnice Lenka Stojková, jejíž
knihovnickou činnost ocenila v roce 2018 i krajská
porota. V konkurenci téměř
pěti set knihoven Olomouckého kraje získala druhé
místo. S činností knihovny
se blíže můžete seznámit
prostřednictvím webových
stránek. Jsou zde zveřejňovány veškeré akce, soutěže
a besedy. V rámci webových
stránek byl vytvořen přímý
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on-line přístup do katalogu
městské
knihovny
v Hanušovicích, což zlepšilo
knihovnici i čtenářům práci
s vyhledáváním knih.
Na knihovníky má Staré
Město štěstí, před Lenkou
Stojkovou se v této funkci
v minulosti vystřídali mimo
jiné Hana Nosková, Rudolf
Mácha a Václav Černý, který
končil v květnu 2001. Následně v období červen
2001 do února 2006 s
v knihovně postupně vystřídaly Dana Johnová, Iveta
Kostelníková a Magda Johnová.
Ani příznivci klasické hudby nepřijdou ve Starém
Městě úplně zkrátka. Již od
roku 2001 vždy v měsíci
srpnu organizují rodinní
příslušníci bývalého evangelického faráře ze Šumperka pana Jiřího Vebera
(mají chatu z bývalé hájenky na úpatí Kladské brány)
a sourozenci František a
Hubert Stanzelovi v kostele
sv. Jana Křtitele v Nové
Senince koncert vážné
hudby nazvaný „Koncert
smíření“.
Organizátorům
patří velké poděkování a
obdiv. Nemalým obohacením hudebního života ve
Starém Městě jsou i vystoupení pěveckého sboru Staráček, který vznikl v roce
2015 a vrátil tak do Starého
Města zpěv po mnoha desetiletích ticha. Staráček,
který je unikátním spojením dospělých i dětských
hlasů pravidelně pořádá
v kostele Malé vánoční
zpívání, stejně jako letní
koncerty. Dětská část sboru
netěší jen ve Starém Městě,
ale účastní se mnoha jiných
koncertů, včetně pěvecké
soutěže Lyra 2019.
A co milovníci historie? I ti
si ve Starém Městě přijdou
na své! V budově radnice je
od roku 2000 přístupná
stálá expozice o historii
Starého Města. Je rozdělena do tří základních částí.
„Pohledy
do minulosti“
seznamují
návštěvníky
s nejvýznamnějšími
událostmi v dějinách regionu.
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Zhlédnete zde například i
nejstarší kroniku z 18. století. V druhé části nazvané
„Kultura a tradice“ je stylizovanou selskou jizbou
představen vesnický život
v 19. století. Třetí část vlastivědné expozice nazvaná
„Životní prostředí“ se věnuje přírodě a cestovnímu
ruchu. Zájemci si mohou
vyšlapat i 102 schodů a
prohlédnout
si
okolí
z radniční věže.
V areálu bývalých kasáren
se nachází Muzeum vojenské historie a Muzeum

Staroměstska, vybudované
sdružením
Staroměstští
patrioti, které je tvořeno
třemi expozicemi: Československé legie, Stálé opevnění
na Staroměstsku
v letech
1935 –
1938 a Osvobození ČSR v r.
1945.
Nadšenci z klubu vojenské
historie Beton Bunkr Club
Kronfelzov (BBCK) vybudovali v tomtéž areálu Vojenské muzeum Staré Město,
které bylo otevřeno 1. listopadu 2008. Návštěvníci
mohou zhlédnout dvě ex-

pozice věnované historii
československého stálého
opevnění
z let
1935 až 1938 a českosloven
ské armády.
Takže jak dopadla inventura
kulturního
života
v uplynulém
dvacetiletí?
Někdo se mnou možná
souhlasit nebude, ale domnívám se, že v tomto ohledu se našemu městu daří
dobře.
Situace venkova v mnoha
ohledech obecně není jednoduchá. Počet obyvatel
klesá, mnohé služby a ob-
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chody se nevyplatí provozovat. Nabídka kulturního
vyžití ale je, dle mého názoru, pestrá. A jestli o tom
někdy začnete pochybovat,
odpovězte si na následující
otázky:
Kolikrát
jsem
v uplynulém roce navštívil
kino? Kdy naposled (a jestli
vůbec)
jsem
navštívil
všechna tři staroměstská
muzea?
Jaké divadelní
představení, či koncert jsem
si užil? Nebo si aspoň vyšlapejte schody do radniční
věže a podívejte se, jak je u
nás krásně. (Černín)

LEDNOVÉ VAŘENÍ

Kuře se zeleninou s jogurtovou omáčkou
Jako pokaždé v lednu se cítíme (pokud tedy nemáme obdivuhodně pevnou vůli a disciplinovanou pusu) krapet
přecpaní a potřebujeme trochu odlehčit. Nás i jídelníček. Ale je zima, tak zase nemůžeme být tak hrrr a naskočit
rovnou na zeleninové šťávy, proto vám přinášíme syté, ale zároveň velmi zdravé a odlehčené jídlo.
Ingredience: 400 g brambor, 400 g brokolice, 200 g žampionů, 1 velké rajče, 600 g kuřecích prsou, 2 lžíce kečupu, 2 lžičky
olivového oleje, 300 g jogurtu, 4 lžíce nakrájené pažitky, 2 lžičky citronové šťávy, sůl, pepř
Postup: Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na tenké plátky. Brokolici rovněž omyjeme, očistíme a rozdělíme do
malých růžiček. Houby očistíme a rozpůlíme. Rajče omyjeme a rozkrájíme na dílky. Kuřecí prsa nakrájíme na osm tenkých
špalíčků. Připravíme si 4 kusy alobalu o rozměrech asi 30x20 cm a potřeme jej na lesklé straně olejem. Brambory vložíme
vždy do středu alobalu, lehce osolíme, na ně naskládáme kousky masa, brokolici, rajčatové kousky a žampiony, dochutíme
solí a pepřem a zakápneme kečupem. Alobal zabalíme, konce srolujeme tak, aby se balíček nerozevíral. V troubě předehřáté na 200 stupňů pečeme asi 25 minut. Jogurt smícháme s pažitkou a citronovou šťávou, osolíme, opepříme a podáváme v
extra misce. Dobrou chuť! (www. idnes.cz, red)

INZERCE
Pro 1 roubenou chalupu ve Velkém Vrbně,
80 m od nástupní stanice vleku na Paprsek,

Vinotéka pod Sněžníkem

HLEDÁM

Oznamujeme, že i přes možná omezení vyhlá-

spolehlivou paní, případně manželskou dvojici, na úklid a předávání roubenky rekreantům v zimním a letním období
(cca 10 a 10 týdnů).
Úklid a předávání je vždy v sobotu.
Na jaře a na podzim je předávání pouze občasné na víkend nebo prodloužený víkend.
V případě manželské dvojice práce spojené s údržbou roubenek.

Zájemci volejte p. Procházka
tel: 608 925 250

šená vládou z důvodu koronavirové pandemie
VINOTÉKA - OBCHŮDEK STÁLE V PROVOZU.
Pouze dodržujeme aktuální nařízení.
V nabídce: vína, zákusky, regionální produkty,
káva a další. Dále jsme rozšířili nabídku o tělovou a vlasovou kosmetiku od českého výrobce.
Těšíme se na Vaši návštěvu a všem přejeme
klidný rok 2021🍀
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 52. Rady města Staré Město ze dne 9. 11. 2020
526. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku (178 800 Kč) od KÚ Olomouckého kraje
527. Rada města na základě doporučení právní poradkyně
schvaluje podání odvolání proti rozsudku, kterým byla
zamítnuta žaloba o náhradu škody proti společnosti BM
Region, o.p.s. (rekonstrukce komunikace Hynčická cesta)
prostřednictvím právnické kanceláře
528. Rada města ruší usnesení RM č. 492 ze dne 5. 10.
2020 z důvodu odmítnutí žadatele odkoupit motorové
vozidlo Škoda Roomster SPZ 3M8 7902 za schválenou
cenu 11 555 Kč
529. Rada města schvaluje prodej motorového vozidla
Škoda Roomster SPZ 3M8 7902 obálkovou metodou za
nejvyšší nabídnutou cenu. Nabídky v zalepené obálce
označené „Prodej motorového vozidla“ lze podávat na MěÚ
Staré Město nejpozději do 30. 11. 2020

Výpis z Usnesení z 53. Rady města
Staré Město ze dne 16. 11. 2020
530. Rada města schvaluje navrženou finanční odměnu za
rok 2020 pro ředitele ZŠ a MŠ Staré Město
531. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1053/1 o výměře 460 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a A. Z.,
Jesenická 358, Staré Město
532. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. č.
IV-12-8019060 mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
533. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8019118/VB006 Nová Seninka – p.č. 64.NNV mezi
městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
534. Rada města schvaluje cenovou nabídku ENVIPARTNER, s.r.o. na aktualizaci pasportu dopravního značení a
komunikací města Staré Město (62 100 Kč)
535. Rada města schvaluje zařazení žádosti o byt pí J. H. a
p. D. G. do seznamu žadatelů o byt
536. Rada města neschvaluje přidělení bytu pí D. G
537. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6, č.p. 159, ul.
Hanušovická, Staré Město pí E. Z.
Rada města bere na vědomí:
- vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ ve Starém Městě k článku o
zcizení stavebního materiálu na stavbě školy. Text byl
odeslán omylem. Pan ředitel si nevšimnul nastavení okamžitého odeslání. Po informování kolegyněmi školy byl
text opraven a zveřejněn. Nyní je již text v aktuální podobě.
Informace ke krádežím na školním pozemku a aktuálnímu
stavu stavby.
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- informace o úhradách svozu odpadů a příjmech
z ubytovací kapacity (porovnání s rokem 2019)

Výpis z Usnesení z 54. Rady města Staré Město ze dne 30. 11. 2020
538. Rada města schvaluje zapojením školy do aktivit spojených s realizací projektu MAP III (Místní akční plány
vzdělávání III)
539. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
PREKT SERVICE, s.r.o. (změna software)
540. Rada města neschvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti
na provádění odborné technické kontroly tělocvičného
nářadí a zařízení, dětských a sportovních hřišť mezi ROTN
sport Inc. s.r.o. a městem Staré Město s tím, že i nadále
bude spolupracovat s ROTN sport Inc. s.r.o. na základě
objednávek
541. Rada města neschvaluje prodej motorového vozidla
Škoda Roomster SPZ 3M8 7902 z důvodu nízké nabídnuté
ceny. Rada města schvaluje prodej motorového vozidla
Škoda Roomster SPZ 3M8 7902 obálkovou metodou za
nejvyšší nabídnutou cenu (minimální cena 5 500 Kč). Nabídky v zalepené obálce označené „Prodej motorového
vozidla“ lze podávat na MěÚ Staré Město nejpozději do 18.
12. 2020 do 12.00 hod.
542. Rada města neschvaluje přidělení bytu Š. G.
543. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č.p.
54 na sídl. Budovatelů, Staré Město D. G. sídl. Budovatelů
51, Staré Město
544. Rada města bere na vědomí žádost o směnu části
pozemku p.č. 212 ostatní plocha o rozloze cca 118 m2
v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem za pozemek
p.č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města.
545. Rada města pověřuje starostu svoláním pracovního
jednání zastupitelů na 7. 12. 2020 v 16. 00 hod v KD Staré
Město
546. Rada města schvaluje Ing. D. J. za nového člena destinační společnosti Králický Sněžník z.ú. ke dni 15. 12. 2020
547. Rada města schvaluje podání žádosti o podporu
z programu „Projektová příprava vodovody a kanalizace“
na Státní fond životního prostředí ČR (hlavní aktivita –
Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících
objektů a zdrojů, úpravny vody)
548. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 14. 12. 2020 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- Návrh opatření obecné povahy na vyhlášení oblastí se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území
Starého Města
- Zprávu právnické kanceláře s Odůvodněním odvolání
žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci (rekonstrukce komunikace Hynčická cesta)
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Zastupitelstvo města
Z jednání zastupitelstva města č. 16 ze
dne 14. prosince 2020
Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů a 5 občanů. Schválený
program měl čtrnáct bodů. Celé jednání trvalo celkem dvě
a půl hodiny. Materiály k jednotlivým bodům obdrželi
členové ZM společně s pozvánkou. Kromě majetkoprávních
záležitostí (záměry prodeje, prodeje pozemků, případně
směny pozemků) bylo hlavním bodem jednání návrh rozpočtu na rok 2021. Přestože starosta k tomuto bodu svolal
pracovní schůzku zastupitelů, nepodařilo se na ní najít
shodu a tak návrh rozpočtu nebyl schválen. Následně bylo
schváleno pro rok 2021 rozpočtové provizorium s tím, že
návrh rozpočtu na rok 2021 bude znovu předložen na
příštím jednání ZM. Návrh rozpočtových opatření a přehled
rozpočtového hospodaření k 30. 12. 2020 (dotace) byly po
krátké diskusi schváleny. V dalším bodě byl projednán
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V návrhu
oproti doposud platné vyhlášky došlo ke zvýšení poplatku
z 550,- Kč/rok na částku 650,- Kč na poplatníka a byla
upravena splatnost poplatku. V návrhu vyhlášky je stano-

vena úhrada v jedné splátce a to do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Návrh vyhlášky byl schválen a nabude
účinnosti dnem 1. 1. 2021.
V průběhu jednání vystoupili zástupci společnosti (jednatel
společnosti Jiří Mazák a Martin Šťastný) CBA CZ a seznámili přítomné zastupitelé i občany se záměrem společnosti
CBA vybudovat ve Starém Městě širokosortimentní prodejnu a zodpověděli dotazy přítomných. Na závěr jednání
zastupitelé vyjádřili souhlas s výstavbou prodejny potravin
v prostoru bývalého ředitelství státního statku.
V diskusi zazněly připomínky ke způsobu prezentace a
informovanosti zastupitelů k připravované investiční stavby Lesoparku. Na připomínky a dotazy reagovala Alena
Windová. Z diskuse ještě za zvážení stojí návrh Ing. Vlastimila Peštála vybudovat v ulici U Parku odstavnou plochu
pro automobily.
Protože zápis a usnesení z jednání zastupitelstva nebyly
v době uzávěrky Zlatého rohu k dispozici, případné nepřesnosti budou upraveny a zveřejněny v únorovém Zlatém rohu. Usnesení z jednání zastupitelstva bude zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis z jednání zastupitelstva bude uložen u starosty
města.

Nová prodejna CBA ve Starém Městě o krok blíž?
Poslední dvě zasedání
zastupitelstva se věnovala i
otázce možnosti výstavby
nové prodejny CBA. Při
prvním z těchto zasedání
zastupitelstvo váhalo se
schválením prodeje obecního pozemku naproti
skautské klubovny. Jednak
pro něj měli již léta jiný
plán, tj. výstavbu kotelny, a
jednak samotný prodej
pozemku a k tomu pozemku relativně v centru městské zástavby nemusí být
z podstaty věci pro město
žádoucí. Na druhé zastupitelstvo proto přijeli zástupci,
aby
předchozí
(ne)rozhodnutí
města

zvrátili ve svůj prospěch.
Zástupci firmy Jiří Mazák a
Martin Šťastný vysvětlili
volbu
pozemku
a
s ohledem na potřebu dostatku prostoru pro parkoviště i zásobování poukázali na fakt, že v okolí se nenachází podobně vyhovující pozemek. Dalším předmětem diskuse bylo především vysvětlování toho, co
by tato prodejna přinesla
občanům Starého Města.
Dle slov Jiřího Mazáka by:
„projekt zásadně rozšířil
sortiment a kvalitu maloobchodního prodeje, protože
počet prodávaných položek
je kolem 10 000 včetně

čerstvého masa, pečiva,
zeleniny i hobby doplňků.
Otevírací doba by byla 7 dní
v týdnu a doplňkovými
službami jsou výdejna eshopů, například Zásilkovna.“ Podle představených
plánů má prodejna zaměstnat minimálně 12
osob a kromě přispění
k zaměstnanosti
slibují
autoři projektu i přispívání
na místní kulturu, výsadbu
zeleně a stavební realizaci
s respektem k charakteru
místního horského prostředí. Za klady můžeme
považovat i krok ke snížení
dojíždění za nákupy – s tím
nejen nákladů, ale i emisí,

udržení obyvatel v místě a
jiných. Na druhou stranu
nelze opominout riziko pro
další malé prodejny, přestože dle slov přítomných v
zastupitelstvu
např.
v Hanušovicích se po otevření Penny marketu menší
prodejny neuzavřely, a
prodej obecního pozemku
v blízkosti obytných domů.
V tomto okamžiku se tedy
zdá patrné, že pozitiva
převažují nad negativy, a
tudíž i zastupitelé dali
momentálně projektu zelenou. (red)

INZERCE
NABÍZÍME

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

Kontakt: 737537353

Koupím
nebo
si pronajmu byt.
Zn.: Spěchá
Ing. Karel Volčík, Staré
Město
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Tříkrálová sbírka 2021 – Tři králové do ulic nevyjdou, kasičky budou
na několika místech ve městě a na internetu
Epidemiologická
situace
v České republice ovlivnila
také přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021, protože
nikdo nedokáže odhadnout,
na jakém stupni bude tzv.
PES, od něhož se vše dál
odvíjí. Tradiční koledování
je možné pouze za dodržení
nejpřísnějších hygienických
podmínek a pokud bude PES
na stupni číslo 3.
S pořadatelem sbírky, Charitou Šumperk, jsme se proto
dohodli, že ve Starém Městě
se sbírka nebude konat
v tradiční podobě a koledníci nebudou obcházet
domácnosti
tak
jako
v předchozích letech, abychom neohrožovali zdraví
občanů ani koledníků.

Jako náhradní řešení jsme
zvolili umístění pokladniček na několika místech
ve městě, kam mohou
dárci přinést svůj příspěvek.
Pokladničky (a také cukr a
křída) tedy budou v termínu
od 4. do 24. ledna 2021 na
těchto místech ve Starém
Městě:
Turistické
informační
centrum
Papírnictví – trafika paní
Fraňková
COOP Jednota
Potraviny CBA
Potraviny Hruška
kostel sv. Anny
PROBIO
Pravidla sbírky přitom zůstávají stejná jako při kla-

sickém koledování. Je možno přispět jakoukoliv částkou, každá koruna se počítá.
Pokladnička je zapečetěná a
nedají se z ní vracet peníze.
Za svůj příspěvek si můžete
vzít jako dáreček balený
tříkrálový cukr a kousek
svěcené křídy, abyste si
mohli napsat na dveře nápis
K + M + B + 2021. Koledu
„My tři králové jdeme
k vám“ si můžete zazpívat se
svými blízkými v pohodlí
domova.
Jisté je, že Charita ČR spustí i
tzv. on line koledování
s virtuální
pokladničkou.
Dárci tak mohou směřovat
své příspěvky do konkrétních měst a obcí prostřednictvím poštovního směro-

vacího čísla. Aktuální informace k online koledování by
měly být dostupné na stránkách
www.trikralovasbirka.cz a
také ve sdělovacích prostředcích včetně televizních
spotů.
Věříme, že i za těchto podmínek se nám podaří přispět na charitativní aktivity
a podpořit dobročinné konání, bez ohledu na to, kolik
peněz v pokladničkách bude. Děkujeme za pochopení
a za každý Váš příspěvek!
(Za organizátory TKS Jitka
Urbanová Pešková)

Informace k místním poplatkům na rok 2021 – odpady jsou dražší,
ostatní poplatky zůstávají beze změn
Novou obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za odpady, která zvyšuje
sazbu poplatku, schválilo
zastupitelstvo města na
svém prosincovém zasedání. Toto zdražení bylo očekávané, už kvůli tomu, že od
roku 2012 do roku 2019
jsme stále platili 500,- Kč
ročně, avšak produkce
odpadu i náklady na jeho
likvidaci rostly. Po loňském
zvýšení dlouholeté odpadové „pětistovky“ o padesátikorunu město již v průběhu
roku 2020 avizovalo, že
s novým rokem přijde další
zdražení. Děje se tak i proto, že od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech,
který kromě jiného zvyšuje
poplatky, jež město zaplatí
za uložení odpadu na
skládku, a to ze stávajících
500,- Kč na 800,- Kč za
tunu.
Zákon
počítá
s postupným růstem tohoto
poplatku za skládkovné, do
roku 2030 by se měl vyšplhat až na 1850,- Kč za tunu.
Adekvátně k tomu by pak
města a obce mohly zvýšit
roční sazbu místního po-

platku až na 1100,- Kč za
poplatníka.
V posledních
dvou letech naše město
vynaložilo na likvidaci odpadů zhruba 2,4 miliony
korun ročně, na místním
poplatku za odpady bylo od
poplatníků vybráno cca 1,1
milionu korun ročně.
Ostatní místní poplatky
zůstávají stejné jako v roce
2020 a řídí se příslušnými
obecně závaznými vyhláškami.
Místní poplatek za odpady: od 1. ledna 2021 je
zdražený místní poplatek za
odpady na 650,- Kč za poplatníka. Splatnost poplatku
je do 30. září 2021, ustanovení o splatnosti poplatku
ve dvou splátkách do konce
března a do konce září bylo
zrušeno. Poplatníkem nadále zůstává fyzická osoba
přihlášená v obci a fyzická
osoba, která vlastní stavbu
určenou
k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.
Místní poplatek ze psů:
poplatníkem je držitel psa,

roční sazba je podle toho,
kde má držitel psa přihlášený
trvalý
pobyt.
V rodinném domě 300,- Kč,
v bytovém domě s více než
dvěma byty 500,- Kč,
v místních částech Starého
Města bez rozlišení domu či
bytu 200,- Kč. Je-li držitelem psa osoba starší 65 let,
platí 200,- Kč, v místních
částech 100,- Kč. Splatnost
poplatku ze psů je do 31.
března 2021.
Místní poplatek z pobytu:
poplatníkem je osoba, která
není v obci přihlášená a
plátcem je poskytovatel
úplatného pobytu. Sazba
poplatku činí 20,- Kč za
každý započatý den pobytu,
kromě
dne
příchodu.
Půlroční splatnost je stanovena do 15. dubna 2021 za
období 1. října 2020 až 31.
března 2021 a do 15. října
2021 za období 1. dubna
2021 až 30. září 2021.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství: poplatníkem je fyzická
či právnická osoba, která
užívá veřejné prostranství
např. k provádění výkopo-

vých prací, umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní
akce atd. Sazba poplatku je
stanovena pro konkrétní
účel od 10,- Kč do 100,- Kč
za čtvereční metr a každý
den. Splatnost se odvíjí od
doby užívání veřejného
prostranství.
Bližší informace k místním
poplatkům vám poskytne
kancelář MěÚ pokladna –
místní poplatky, Jitka Urbanová
Pešková,
tel.:
583 285 996, 737 360 729,
email:
poplatky@mustaremesto.cz.
Prosíme
všechny, kteří chtějí uhradit
místní poplatky bezhotovostním převodem na účet
města číslo: 154232461,
kód banky 0300, aby se na
těchto kontaktech nejprve
informovali na variabilní
symbol platby, neboť každý
poplatník má na každý
poplatek svůj vlastní variabilní symbol. Děkujeme!
(Urbanová Pešková)
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RŮZNÉ

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH V ROCE 2021
ODJEZDY A PŘÍJEZDY VLAKŮ
STARÉ MĚSTO – HANUŠOVICE A ZPĚT od 13. 12. 2020
ODJEZD
ze Starého Města
4:29
5:29
6:20
7:29
8:28
9:33
11:29
13:19
14:29
15:29
16:29
17:29
18:28
19:29
19:38
21:09

PŘÍJEZD
do Hanušovic
4:50
5:50
6:41
7:50
8:49
9:54
11:50
13:40
14:50
15:50
16:50
17:50
18:49
19:50
19:59
21:30

ODJEZD
Z Hanušovic
4:05
4:55
5:57
6:15
6.55
8.05
9:10
10:05
12:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:15
20:05

PŘÍJEZD
do Starého Města
4:24
5:14
6:16
6.34
7.14
8.24
9:29
10:24
12:24
14:24
15:24
16:24
17:24
18:24
19:34
20:24

STARÉ MĚSTO – BRANNÁ A ZPĚT
ODJEZD
ze Starého Města
6:06
12:40
14:35
17:05
ODJEZD
z Branné, nádraží
6:28
7:06
13:01
15:32
17:27

Poznámky
Jede v prac. dny, nejede od 24. 12.-3.1.
Nejede 25. 12., 1. 1.
Jede v pracovní dny
Nejede 25. 12., 1. 1.
Jede do 30. 6. v prac. dny, nejede od 23. 12. do 3. 1., jede od 1. 9. v prac. dny

Jede v prac. dny, nejede od 24. 12. do 3. 1.
Jede v prac. dny, nejede od 24. 12. do 3. 1.
Nejede 24. 12., 31. 12.
Jede do 30. 6. v prac. dny, nejede od 23. 12. do 3. 1., jede od 1. 9. v prac. dny
Jede v sobotu a neděli, nejede 24. 12.
Jede v prac. dny, nejede 31.12.
Nejede 24. 12. a 31.12.
Poznámky
Jede v prac. dny, nejede od 24. 12.-3.1.
Nejede 25. 12., 1.1.
Jede v pracovní dny
Jede v sobotu a neděli, nejede 25.12., 1.1.
Jede v pracovní dny
Jede do 30. 6. v prac. dny, nejede od 23. 12. do 3. 1., jede od 1. 9. v prac. dny

Jede v prac. dny, nejede od 24. 12. do 3. 1.
Nejede 24.12., 31.12.
Jede v prac. dny, nejede od 24. 12. do 3. 1.
Nejede 24.12., 31.12.
Jede do 30. 6. v prac. dny, nejede od 23. 12. do 3. 1., jede od 1. 9. v prac. dny
Nejede 24.12. a 31.12.

ODJEZDY A PŘÍJEZDY AUTOBUSŮ

PŘÍJEZD
do Branné, nádraží
6:23
12:58
14:56
17:23
PŘÍJEZD
do Starého Města
6:50
7:28
13:23
15:53
17:48

Poznámky
Jede v pracovní dny
Jede v pracovní dny
Jede v pracovní dny
Jede v pracovní dny
Jede v prac. dny, jede od 23.12.-3.1.,29.1., 8.2.-12.2,1.4.1.7.-31.8,27.10.-29.10
Jede v prac. dny, nejede od 23.12.-3.1.,29.1., 8.2.-12.2,1.4.1.7.-31.8,27.10.-29.10
Jede v pracovní dny
Jede v pracovní dny
Jede v prac. dny, nejede od 23.12.-3.1.,29.1., 8.2.-12.2,1.4.1.7.-31.8,27.10.-29.10

Jízdní řád autobusů ve směru Hanušovice, ale i okolní obce Kunčice, Stříbrnice a Nová Seninka je vzhledem ke svému rozsahu možné získat například v Turistickém informačním centru.
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V lednu oslaví svá významná životní jubilea:
Emílie Donéová

STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
I o Vánocích 2020 se ukázalo, že Staroměšťáci na
děti z dětských domovů nezapomínají. Na Stromečku splněných přání bylo letos napsáno celkem
23 různých přání dětí z dětského domova v Černé
Vodě. Všechna přání byla vyslyšena, a tak dárky (a
že byly i nějaké navíc) mohly 16. 12. putovat se
zástupci našeho města přímo za dětmi do dětského domova.
A tak určitě stojí za to poděkovat nejen všem dárcům, ale také všem pomocníkům a organizátorům
akce a popřát všem lidem, kteří neváhají podat
pomocnou ruku hezký nový rok.

Marie Donéová
Jarmila Doskočilová
Margita Fireková
Marie Fraňková
Jana Ječná
Ludmila Kubíčková
Ladislav Machálek
Jan Michalčák
Naděžda Nevěřilová
Marie Olbrichová

PODĚKOVÁNÍ

Dalimil Ryšavý

ZA DAR MATEŘSKÉ ŠKOLE

Františka Vogelová
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!
Úmrtí:
Urban Albert

Děkujeme paní E. Hamáčkové za soubor
keramiky, který nám darovala a který se
určitě stane inspirací pro děti k dalšímu

Josef Pešek

výtvarnému vyjádření.

Narození:

Přejeme paní Hamáčkové i Vám všem

Lukáš Oriňák

v novém roce hodně dalších kreativních

Alžběta Habrluková

nápadů a osobních i pracovních

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
INFORMUJE
OTEVÍRACÍ HODINY leden – březen 2021

Po 8:00 – 12:00
Út 8:00 – 12:00
St 8:00 – 12:00
Čt 8:00 – 12:00
Pá 8:00 – 12:00
So 8:00 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

úspěchů.
Kolektiv mateřské školy
OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZMĚNA NÁJEMNÉHO ZA HROBOVÁ MÍSTA
Rada města na svém jednání 19. 10. 2020 schválila
změnu nájemného za hrobová místa na hřbitově ve
Starém Městě a Nové Senince. S platností od 1. 1. 2021
u nově uzavíraných smluv se stanovuje sazba ve výši
22 Kč/m2/rok.

SBĚRNÝ DVŮR STARÉ MĚSTO OTEVÍRACÍ HODINY V ROCE 2021
ÚTERÝ
13.00 – 16.00
SOBOTA
8.00 – 12.00
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Stavba nových učeben ZŠ dokončena
Po téměř tříletém úsilí se
podařilo v naší škole vybudovat nový areál s moderními učebnami. Nyní máme
k dispozici krásně prosvětlenou multimediální třídu s
obrovskou terasou, učebnu
polytechniky
vybavenou

pro pracovní činnosti,
novou počítačovou učebnu
včetně interní počítačové
sítě a u vchodu do školy
příhodný prostor pro zázemí šaten. Nyní už jen
čekáme na kolaudaci a
těšíme se na vstup do těch-

to tříd, kde budeme pracovat s novými výukovými
pomůckami v příjemném
podnětném
prostředí.
Poděkování si zasluhuje jak
vedení školy a vedení města, tak stavební firma
PRUMHOR.

Projekt
byl
podpořen
z Integrovaného regionálního operačního programu
EU
reg.
č.
Z.06.2.67/0.0/0.0/16_063/
0003811 (MZ)
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