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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Březen 2021

roč. XXVII

č. 3

8Kč

Jak se měnilo Staré Město v roce 2020
Jedním z vašich – čtenářských
–
podnětů
v uplynulém roce bylo
zpracování našeho města
v číslech. Protože nám
nápad přišel zajímavý,
rozhodli jsme se vám ukázat, jak jsme na tom
v podobě čísel, a to nejen
v počtu obyvatel. Zajímalo
nás i složení žen a mužů
nebo například průměrný
věk, kolik se nás odstěhovalo i přistěhovalo, kolik
nových Staroměšťáčků se
narodilo, s kolika jsme se
rozloučili nebo kolik párů
vstoupilo do manželství a
jak jsme na tom se zaměstnaností.
Vzhledem k tomu, že nejsme demografičtí odborníci,
čísla za rok 2020 vám pouze předkládáme a nechceme z nich vyvozovat žádné
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závěry. Snad jen zhola
amatérské. Náš průměrný
věk kopíruje víceméně
celorepublikový průměr, tj.
43,9 let. Nejvyšší průměrný
věk mají obyvatelé Kunčic
(52 let), naopak nejmladší
skupinou jsou obyvatelé
samotného Starého Města
(43 let). Celkem máme
hned 45 obyvatel starších
80 let, čtyři z nich už dokonce oslavili 90 let a výše.
A jak jsme na tom ohledně
pohlaví? Zdá se, že jsme
poměrně vyrovnaní s velmi
lehce co do počtu převládajícím mužským elementem.
I tento poměr se ale liší
v průběhu života. Nejvyšší
rozdíl mezi ženskou a mužskou populací je ve středním věku, naopak v důchodovém věku už výrazně
převládají ve Starém Městě

ženy. Z evidence narozených vyplývá, že mladší
ročníky by se v tomto roce
měly věnovat více reprodukci, protože 18 dětí za
rok není zas tak moc –
dokonce zde bylo méně
dětí než svateb (a to uplynulý rok díky restrikcím
svatbám moc nepřál!), což
by mohlo znamenat, že
jsme velmi konzervativní
společnost, i když tomu nic
jiného nenaznačuje. Od
svatby se omezeními nenechalo zastrašit celých 20
párů, z toho tři dvojice
zvolily církevní obřad.
Na základě statistiky na
portálu Úřadu práce lze
konstatovat, že poměr
nezaměstnaných (z 1093
osob v produktivním věku
15-64 let) v prosinci 2020
byl relativně nízký. Činil

Stav obyvatel k 31. 12. 2020
Děti
Dospělí
6
68
5
54
5
37
5
41
224
1294
245
1494

7,1%, což je sice stále vyšší
než celorepublikový průměr, ale zároveň nejde o
nikterak depresivní údaj.
Úřad práce u nás v prosinci
2020 evidoval 86 uchazečů
o místo a 13 volných míst.
Zajímavou součástí statistik je i například nejčastěji
se vyskytující příjmení –
v případě Starého Města je
to Gábor/ová, Doné a Pacal/ová.
Samozřejmě evidence obyvatel vám nabízí i další
informace týkající se složení obyvatelstva i rozložení
napříč obcemi, věkovou
strukturu a jiné. Proto níže
přinášíme přímo samotnou
evidenci, ať se můžete do
tabulek sami ponořit, zavzpomínat, připomenout si
a udělat si své vlastní závěry. (red)

Celkem
74
59
42
46
1518
1739

Pohyb obyvatel v roce 2020 – údaje k 31. 12. 2020
Přistěhování
Odstěhování
Narození
Úmrtí
Celkem

18
- 41
18
- 19
- 35

* Zajímavostí je struktura ohledně
pohlaví. Ve všech kategoriích převažují téměř ze 2/3 ženy. Pouze
v případě zemřelých převažovali ze
2/3 muži.
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Rozhledna na Sněžníku jitří emoce
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PŘIPRAVUJE SE

Od počátku, kdy se informace o plánované stavbě rozhledny na polské straně Králického Sněžníku dostaly na
veřejnost, budil tento projekt smíšené emoce. Na jedné straně bylo nadšení a odhodlání polských zástupců regionu zvýšit turistickou atraktivitu našich hor, na straně druhé skuteční nadšenci do místní přírody výstražně zvedali prst a poukazovali na zbytečné ničení jedné z nejkrásnějších hor České republiky. Ochránci přírody dokonce
důsledně varovali před nenávratným zničením vzácného a unikátního ekosystému.
V minulých
desetiletích
různé cestovatelské bedekry označovaly Králický
Sněžník za nejkrásnější
vrchol Česka. Důvod shrnul
Martin Janoška, spolupracovník idnes.cz slovy: „Králický Sněžník bývá oprávněně považován za nejkrásnější horský vrchol ČR.
Nestojí tu totiž žádný hotel
ani chata, nevede sem silnice ani lanovka. Zkrátka nic,
co by narušovalo krásnou
horu a lákalo sem davy.“ A
přestože se počty turistů na
Sněžníku každoročně zvyšují a s nimi narůstá i
množství odpadků, které
jiní dobrovolníci opět uklízejí, představitelům regionu
je tento ruch málo a proto
nakonec došlo i na stavbu
rozhledny. Na stavbu za
77 milionů korun poskytlo
dotaci i české Ministerstvo
pro místní rozvoj. Žádaly
o ni město Králíky, Sdružení
obcí Kladska a polská obec
Stronie Śląskie.
Podle kritiků projekt za
veřejné peníze upřednostňuje finanční zájem nad
zachováním vzácné a přísně
chráněné přírody a stavbu
považují minimálně za
zbytečnou, sám vrchol hory
bez lesů poskytuje krásné
výhledy. Proces schvalování
projektu označují za netransparentní a chybný
kvůli nedostatečně a neobjektivně zpracovaným podkladům. V roce 2013 došlo
k ukončení
mezistátního
procesu vyhodnocení vlivu
projektu na životní prostředí EIA, s tím, že se na
vrcholu postaví pouze „studená“ stavba s kamenným
ochozem bez budování
elektřiny,
příjezdových
komunikací i lanovky. Česká strana s ní příliš rychle
souhlasila, aniž by dále

posuzovala její vliv na toto
evropsky důležité místo.
Po několika letech byla
samotná výstavba na vrcholu
Sněžníku
započata
v loňském roce. V reakci na
začátek výstavby rozhledny
odeslali v říjnu Senátor
Parlamentu ČR Petr Orel a
pět ekologických organizací
do Bruselu podnět žádající
prošetření a zastavení nevratného ničení evropsky
výjimečné přírody na vrcholu Králického Sněžníku.
Zde upozorňují Evropskou

níku, které může ohrozit
okolní přírodu.
Bohužel komise EU se vyjádřila ke snahám ochránců
vrcholu tak, že do této problematiky nemíní zasahovat. A tak bohužel bagry
válcují poslední útočiště
několika naprosto jedinečných živočišných i rostlinných druhů.
Lze tedy ještě něco udělat,
abychom uchránili naši
přírodu od dalších pouťových atrakcí jako je Stezka
v oblacích na Dolní Moravy,
která trvale poškodila jeden

komisi na to, že schvalování
projektu proběhlo v rozporu s požadavky evropské
směrnice, jež chrání vrchol
hory na obou stranách
hranice jako evropsky významné
území
Natura
2000. Podnět napadá netransparentní proces schválení projektu, na základě
nedostatečně a neobjektivně zpracovaných podkladů.
Nutno říci, že i veřejnost se
probudila z letargie a na
obou stranách hranic již
podepsalo petici Sněžník
bez rozhledny! téměř 3000
lidí. Poukazují i na porušování
pravidel
stavby
s ohledem na ochranu přírody – zprovoznění komunikace z polské strany pro
těžkou techniku a špatné
uskladnění
neznámých
chemikálií na vrcholu Sněž-

z nejkrásnějších
výhledů
z horského vrcholu? Zdá se,
že možnosti zastavení rozhledny docházejí. Právník
Petr Svoboda nejnovější
rozhodnutí v rámci stavby
rozhledny vidí tak, že proti
samotné stavbě již nelze
mnoho udělat. Hlavním
problémem tedy nyní zůstává, že se stavbou, byť na
první pohled jednorázovou
záležitostí, přicházejí většinou další výjimky a další
ničení přírody. Je vysoce
pravděpodobné
zvýšení
pohybu lidí a s tím bohužel i
bezohledné ničení místní
přírody;
nezanedbatelné
bývají v těchto místech i
následné „doplňky“ stavby
(jakkoli na začátku samotnými autory stavby odmítané) – komunikace, zázemí
aj., které jsou vcelku častým

jevem na podobných místech a následně zničí místo,
které Starému Městu dává
naprosto jedinečnou atmosféru a mnoha rostlinným i
živočišným druhům poskytuje podmínky k životu.
Jedinou naději vidí Petr
Svoboda právě v ochraně
Sněžníku proti těmto možným budoucím devastujícím krokům. Je více než
jasné, že rozhledna, které se
přezdívá
kvůli
jejímu
vzhledu mixér, je pro nás
varovným signálem a snad
poučením, aby nejen organizace na ochranu přírody,
ale i my všichni, jsme dávali
větší pozor na to, co se
okolo nás děje a pokusili se
ochránit to, co nám ještě z
„nejkrásnějšího
vrcholu“
zbyde. Ostatně, ta „pravá“
původní sněžnická rozhledna nakonec vyroste na
protějším kopci. Dalimilova
rozhledna na Větrově, která
je replikou původní kamenné rozhledny na Sněžníku,
by měla být otevřena už
v tomto roce.
Co tedy říci závěrem? Snad
jen, že nejčastěji skloňovaným souslovím v oblasti
turismu v posledních letech
je termín udržitelný turismus. Jednoduše řečeno, je
důležité pochopit, kdy se
přínos turismu do našich
hor dostane do bodu zlomu,
tedy kdy už nám bude díky
zničení našeho okolí více
škodit než prospívat. Tento
bod zlomu je ale třeba odhadovat dlouho předtím,
než k němu dojde; pak už
bývá na nápravu příliš
pozdě. Nejenže se zde nebude dobře žít místním
obyvatelům, a o to jde především, ale nakonec zmizí i
ti turisté. A tak přijdeme i o
přírodu mnozí i o práci.
(red)
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Název knihy: Na světě žijeme každý jinak
Název knihy: Na světě žijeme každý jinak
Autor: Jean-Paul Dubois
Autor: Jean-Paul Dubois

S vypravěčem Paulem Hansenem, se setkáváme ve vězení. Jak se tam
S vypravěčem Paulem Hansenem, se setkáváme ve vězení. Jak se tam
dostal, se dozvíme až s blížícím se závěrem románu. Zpočátku se
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Strhující příběh jedné kavárenské dynastie. Děj prvního dílu začíná
Strhující příběh jedné kavárenské dynastie. Děj prvního dílu začíná
v době, kdy skončí druhá světová válka a mladá Hilda sotva dokáže
v době, kdy skončí druhá světová válka a mladá Hilda sotva dokáže
uvěřit svému štěstí, protože kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem
uvěřit svému štěstí, protože kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem
ušetřena. Přes všechny překážky chce tento rodinný podnik s bohatou
ušetřena. Přes všechny překážky chce tento rodinný podnik s bohatou
tradicí opět učinit skvělým místem setkávání významných osobností,
tradicí opět učinit skvělým místem setkávání významných osobností,
čímž byl proslulý dříve. Následující léta nejsou ovšem tak růžová, jak
čímž byl proslulý dříve. Následující léta nejsou ovšem tak růžová, jak
by si její majitelé mohli přát. Vždy se do jejich osudů zapletou další
by zajímaví
si její majitelé
mohli přát. Vždy se do jejich osudů zapletou další
lidé, ať už je to tajemná sestřenice Luisa, noví konkurenti i
zajímaví
lidé,
ať
už
je to tajemná sestřenice Luisa, noví konkurenti i
vlastní zaměstnanci.
vlastní zaměstnanci.
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KULTURA
KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ V MĚSÍCI BŘEZNU
AKCÍ V MĚSÍCI BŘEZNU
Vzhledem k omezením si vždy zkontrolujte, zda se
Vzhledem k omezením si vždy zkontrolujte, zda se
akce koná.
akce koná.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA: LIJAVEC
DIVADLO
JÁRYKD
CIMRMANA: LIJAVEC
Místo: Zábřeh,

Místo: Zábřeh, KD
Datum: 5. března od 19 hodin
Datum: 5. března od 19 hodin
Když na sklonku života bilancoval Cimrman svou umělecKdyž na sklonku života bilancoval Cimrman svou uměleckou činnost, došel neradostnému poznání: Ani jedno z děl,
kou činnost, došel neradostnému poznání: Ani jedno z děl,
které podepsal, nedošlo uznání. A proto se rozhodl ustoukteré podepsal, nedošlo uznání. A proto se rozhodl ustoupit do anonymity a stát se autorem folklórním. Jasnozřivě
pit do anonymity a stát se autorem folklórním. Jasnozřivě
rozpoznal, že moderní doba odsoudí k zániku lidovou
rozpoznal, že moderní doba odsoudí k zániku lidovou
tvořivost v oblastech, jako je národní píseň, pohádka,
tvořivost v oblastech, jako je národní píseň, pohádka,
pověst, přísloví
přísloví čičipranostika.
pranostika.Jediné,
Jediné,cocoz zústní
ústní
folklórní
pověst,
folklórní
tvorby
nezemře
a
zůstane
živé,
je
anekdota.
Hrají:
Zdeněk
tvorby nezemře a zůstane živé, je anekdota. Hrají: Zdeněk
Svěrák, Marek
Marek Šimon,
Šimon,Petr
PetrBrukner,
Brukner,Miloň
MiloňČepelka
Čepelka
nebo
Svěrák,
nebo
Genadij
Rumlena
a
Zdeněk
Škrdlant.
Vstupné
390,-,
440,Genadij Rumlena a Zdeněk Škrdlant. Vstupné 390,-, 440,- a a
490,- Kč.
Kč.www.kulturak.info
www.kulturak.info
490,-

ZAHÁJENÍSEZÓNY
SEZÓNYNA
NAHELFŠTÝNĚ
HELFŠTÝNĚ
ZAHÁJENÍ

Místo: hrad
hradHelfštýn
Helfštýn
Místo:
Datum: 6.
6.--28.
28.března
březnaod
od99do
do16
16hodin
hodin
Datum:
V
březnu
je
hrad
otevřen
pouze
o
víkendech,a ato to
V březnu je hrad otevřen pouze o víkendech,
bezbez
průvodcovské služby.
služby. Palác
Palác i iexpozice
expozicejsou
jsouuzavřeny.
uzavřeny.
průvodcovské
www.helfstyn.cz
www.helfstyn.cz

HANA MACHALOVÁ:
MACHALOVÁ:77
77NEUVĚŘITELNÝCH
NEUVĚŘITELNÝCHMÍST
MÍST
HANA
EVROPY
EVROPY

Místo: Šumperk,
Šumperk,G-KLUB
G-KLUB
Místo:
Datum: 23.
23.března
březnaod
od17:30
17:30hodin
hodin
Datum:
Nechte se
se přenést
přenéstna
naneuvěřitelná
neuvěřitelnámísta
místaEvropy
Evropy
a okouzlit
Nechte
a okouzlit
její nekonečnou
nekonečnou rozmanitostí.
rozmanitostí.Uvidíte
Uvidítenová
novámísta
místa
se její
odod
Islandu po
po Kavkaz,
Kavkaz,která
kterávětšina
většinaz znás
násještě
ještěnenavštívila
nenavštívila
Islandu
nebo oo nich
nichnemá
nemátušení.
tušení.Jsou
Jsoutak
takzajímavá
zajímavá
nebo
blízko,
nebo
nebo
blízko,
že že
si je
se-seje budete
budete chtít
chtít dát
dátna
nasvůj
svůjbudoucí
budoucícestovatelský
cestovatelský
znam.
znam. Vstupné
Vstupné120,120,-Kč
Kčwww.dksumperk.cz
www.dksumperk.cz

CAVEMAN
CAVEMAN

Místo:
Místo: Zábřeh,
Zábřeh,KD
KD
Datum:
Datum: 16.
16.března
březnaod
od19
19hodin
hodin
Komedie,
Máte
Komedie, uu které
které nezůstane
nezůstanevaše
vašebránice
bránicev vklidu!
klidu!
Máte
chuť
nana
slavnou
chuť se
se rozesmát
rozesmátaž
ažkkslzám?
slzám?Přijďte
Přijďtesesepodívat
podívat
slavnou
one
one man
man show,
show, která
která vtipně
vtipněpojednává
pojednáváo otom,
tom,cocodělá
dělá
muže
námi,
o lásce,
muže mužem
mužemaaženu
ženuženou,
ženou,oorozdílech
rozdílechmezi
mezi
námi,
o lásce,
partnerství
partnerství aa utajených
utajenýchkvalitách
kvalitáchobou
oboupohlaví.
pohlaví.Největší
Největší
současný
v v
současný hit
hit českých
českýchdivadelních
divadelníchscén
scénpopoletech
letechopět
opět
Zábřeze!
Patrik
Zábřeze! Hraje
Hraje Jan
Jan Holík
Holíknebo
neboJakub
JakubSlach.
Slach.Režie
Režie
Patrik
Hartl.
Hartl. Vstupné:
Vstupné:380,380,-aa420,420,-Kč.
Kč.www.kulturak.info
www.kulturak.info

TŘI
TŘI VERZE
VERZEŽIVOTA
ŽIVOTA

Místo:
Místo: Zábřeh,
Zábřeh,KD
KD
Datum:
Datum: 23.
23.března
březnaod
od19
19hodin
hodin
Komedie
o
tom,
že
někdy
zvolené
slovo
Komedie o tom, že někdystačí
stačíjedno
jednošpatně
špatně
zvolené
slovo
ve
špatnou
chvíli
a
všechno
je
jinak.
Dva
manželské
páry
ve špatnou chvíli a všechno je jinak. Dva manželské
páry
prožijí
v v
prožijí tři
tři varianty
variantytéhož
téhožvečírku.
večírku.Může
Můžedrobná
drobnázměna
změna
chování proměnit děj jednoho večírku? Stačí jedno jediné
chování proměnit děj jednoho večírku? Stačí jedno jediné
odlišné slůvko či gesto a vývoj celé situace okamžitě nabíodlišné slůvko či gesto a vývoj celé situace okamžitě nabírá zcela jiný směr. Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor
rá zcela jiný směr. Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor
Chmela a Jana Janěková ml. Vstupné: 400,- Kč a 440,- Kč.
Chmela a Jana Janěková ml. Vstupné: 400,- Kč a 440,- Kč.
www.kulturak.info
www.kulturak.info

NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY
NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY
Místo: Zábřeh, KD

Místo: Zábřeh, KD
Datum: 25. března od 18 hodin
Datum:
25. března
od 18slova
hodin
Další
koncert
mluveného
populárního cestovatele a
Další
koncert
mluveného
slova
populárního
cestovatele
fotografa Jiřího Kolbaby. Ten nás pozve
do Norska,
které je a
fotografa Jiřího
Kolbaby.
TenJe
nás
pozvevětší
do Norska,
které
mimořádně
přitažlivou
zemí.
pětkrát
než Česko
a je
mimořádně
přitažlivou
zemí.
Je
pětkrát
větší
než
Česko
nabízí každému velké množství nevšedních zážitků, pocitů a
každému
množství150,nevšedních
zážitků,
pocitů
anabízí
dojmů.
Vstupnévelké
v předprodeji
Kč, v den
akce 200,a dojmů.
předprodeji 150,- Kč, v den akce 200,Kč/do
15 Vstupné
let 50,- Kč.v www.kulturak.info
Kč/do 15 let 50,- Kč. www.kulturak.info
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SERIÁL

Staré Město městem
Léta 2000 – 2020 očima kronikářů
Školství a zdravotnictví
Dnešní listování kronikami
města Starého Města začneme hádankou. Kdo je
autorem následujícího citátu? Pokuste se odhadnout,
kdy si asi náš neznámý takto
povzdechl: „Naše mládež
miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím.
Děti odmlouvají rodičům,
srkají při jídle a tyranizují
své učitele.“
Ještě než poodhalíme stěžovatelovu totožnost, připomeneme si, jak je to s naší
mládeží a dětmi ve Starém
Městě. Jakými změnami
prošlo školství ve Starém
Městě, kolik žáků v průběhu
let navštěvovalo mateřinku
a oba stupně základní školy,
v jakých budovách se učilo a
jak se měnila organizační
struktura. Vzpomeneme na
ředitelky a ředitele, pedagogy i správní zaměstnance.
Hlavní budova základní
školy se nachází v Nádražní
ulici č. p. 77, sídlí v ní vedení
školy a třídy II. stupně ZŠ,
její součástí je tělocvična.
Druhá budova je v ulici
Školní č. p. 76 a třetí na
náměstí Osvobození č. p.
106, je určena pro žáky I.
stupně ZŠ a školní družinu.
V přístavbě této budovy je
školní kuchyně a jídelna.
Dalšími budovami byly
školní dílny ve Školní ulici č.
p.
300,
dvě
budovy
v Hanušovické ulici č. p. 118
a 182 (mateřská škola) a
budova v Lesní ulici č. p. 330
(speciální třídy). Nyní již
škola tyto budovy neužívá.
Všechny budovy školy potřebovaly v průběhu času
drobnější i zásadní opravy,
připomeneme si některé z
nich. V roce 2003 byla provedena celková rekonstrukce střechy na budově č. p.
106 na náměstí a uvnitř
přestavěno sociální zařízení
v obou poschodích. V závěru

roku 2005 byly vyměněny
vstupní dveře do této budovy, prosklené kovové byly
nahrazeny dřevěnými. Veškeré opravy na této budově
byly prováděny po dohodě
s Památkovým ústavem, jde
totiž o chráněný objekt. Na
podzim roku 2011 byla
provedena i rekonstrukce
školní stravovny.

školním roce 2013/2014
byla dokončena celková
rekonstrukce této budovy
na mateřskou školu, provoz
byl zahájen 1. září 2014.
Město zajistilo i výstavbu
dětského hřiště pro děti na
zahradě školy.
Ve školním roce 2012/2013
se uskutečnila výměna oken
na budově č. p. 77. Ve spo-

Počet žáků ve škole v období 2000 – 2020
Školní rok
ZŠ
Spec.
MŠ Celkem
2000/2001 249
40
67
356
2001/2002 234
40
65
339
2002/2003 225
37
65
327
2003/2004 245
47
65
357
zrušena ZŠ v Branné
2004/2005 222
53
63
338
2005/2006 219
49
48
328
2006/2007 207
43
50
300
2007/2008 197
34
45
276
2008/2009 187
33
41
261
2009/2010 195
33
24
252
2010/2011 186
38
48
272
2011/2012 149
19
48
216
2012/2013 149
15
64
228
2013/2014 151
8
67
226
2014/2015 168
59
227
zrušena speciální třída
2015/2016 165
60
225
2016/2017 159
56
215
2017/2018 167
54
221
2018/2019 153
55
208
2019/2020 163
55
218
(tato čísla byla získána z městské kroniky)
A jak se vedlo v daném ob- lupráci se Staroměstskou
dobí hlavní budově staro- provozní společností byly
městské školy? V dubnu provedeny zemní práce a
2011 byly z bezpečnostních úprava školní zahrady, na
důvodů vykáceny přerostlé které vznikla venkovní
stromy na pozemku před učebna z dotace Ministerškolou. Probíhala rekon- stva životního prostředí
strukce přízemí hlavní bu- (70 000 Kč) a venkovní
dovy školy, kde byly vybu- tělocvična
z evropského
dovány dvě speciální třídy z fondu SZIF (200 000
bytu školníka a kam byla od Kč). Škola získala finanční
října 2011 přemístěna výu- prostředky rovněž na vytvoka dětí zařazených do speci- ření naučné stezky „Střípky
álních tříd. Tím se uvolnila Staroměstska“,
vybavení
budova na ulici Školní 76 a učebny hudební výchovy a
bylo rozhodnuto v ní opět herny. V říjnu 2014 byla
zřídit mateřskou školu, jež dokončena
rekonstrukce
zde původně bývala. Ve přední fasády na hlavní

budově, jež byla dána do
původního stavu podle
historických fotografií. Proběhlo několik dílčích rekonstrukcí a oprav vně i uvnitř.
Dalším důležitým projektem
byla realizace výstavby
víceúčelového
schodiště
mezi objekty školy na podzim 2015. Díky schodišti
mají žáci školy bezpečnou
cestu do školní jídelny a do
družiny. Zároveň slouží jako
posezení pro žáky v době
přestávek. 1. října 2018 bylo
slavnostně otevřeno multifunkční sportovní hřiště
v prostoru mezi základní a
mateřskou školou. Hřiště je
veřejné a je určeno i pro
obyvatele města, hlavně děti
a mládež.
V rámci
Integrovaného
regionálního
operačního
programu obdržela škola
částku přesahující 12 mil. Kč
na stavbu a stavební úpravy
objektu ZŠ mezi hlavní budovou a tělocvičnou, kde
kromě bezbariérového výtahu vyroste také nová šatna s učebnou polytechniky,
nová počítačová učebna a
multimediální sál včetně
vybavení. Termín dokončení
těchto úprav byl leden 2021.
Škola ale nejsou jen budovy,
pozemky, hřiště. Na prvním
místě jsou lidé, malí i ti velcí.
Ti jsou v celém systému
nejdůležitější. Během uplynulých dvaceti let se ve
vedení školy vystřídali v
ředitelské funkci tři pedagogové. V roce 2000 byla ředitelkou školy Dagmar Macková. Od školního roku
2011-2012 se vedení po
vyhraném konkurzu ujala
Barbora Zelená a v srpnu
2014 se stal ředitelem školy
Radovan Šikula, který je ve
funkci stále. Učitelek a učitelů se zde během doby vystřídalo mnoho, někteří zde
působili, či stále působí více
let, jiní se usadili na pár let a
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pak šli jinam. Také správních zaměstnanců se během
dvaceti let několik vystřídalo. Všichni se podle svých
možností a schopností snažili předat dětem to nejlepší,
připravit je na budoucí
studium a vybavit je do
života vším, co potřebují.
A na závěr ti nejdůležitější z
celého procesu, holky a kluci
školou povinní. Kolik jich
prošlo staroměstskou školou v uplynulém dvacetiletí?
Porovnáme-li počet žáků ve
školním roce 2000/2001
(356
žáků)
s rokem
2019/2020 (218), zjišťujeme, že za uplynulých dvacet
let došlo k výraznému poklesu počtu žáků, rozdíl činí
138 žáků.
Závěrem první části dlužím
odpověď na úvodní otázku.
Nad zkažeností mládeže si
povzdechl v 5. století před
Kristem antický filosof Sókratés. Co dodat? (Chudáci
učitelé tehdy, to naše děti
jsou vlastně docela fajn.)
V druhé části našeho listování se vypravíme do zdravotního střediska. Navštívíme postupně všechny ordinace, ale nebojte se, injekce
ani nic takového nám nehrozí.
V budově zdravotního střediska v Horní ulici č. 318
ordinovali v roce 2000 čtyři
lékaři. Byly zde ordinace
obvodního (dnes praktického) lékaře, zubního lékaře,
dětského lékaře a ženského
lékaře. Od 5. 5. 2008 přibylo
rehabilitační
pracoviště.
Správcem budovy byl Hynek
Straka, který s Josefem Bohatcem dříve jezdil jako
řidič sanitního vozu. Stanice
záchranné pomoci vznikla
již v roce 1932 v Horní ulici
č. 324, kde byly i tři garáže
pro sanitní vozidla.
V ordinaci praktického lékaře se vás nejdříve ujala usměvavá sestřička Zlata Pařízková a pak Jiří Langer,
kterého od prvního ledna
2002 vystřídala Lenka Vysloužilová. S oběma se v
ordinaci potkáváme dodnes.
V době mateřské dovolené
sestry Zlaty Pařízkové ji

zastupovala Zdenka Nejedlá,
která i v současné době
vypomáhá podle potřeby.
Příchod lékařky Lenky Vysloužilové znamenal pro
pacienty určitou pozitivní
změnu, kterou celkem přesně okomentoval v kronice za
období 2002-2005 lékárník
Petr Kokeš slovy: „S nástupem nové obvodní lékařky
MUDr. Vysloužilové v roce
2002 došlo k návratu mnoha
pacientů – konečně se ve
Starém Městě začalo léčit a
ne psát léky podle ceny. Konečně zájem o pacienta a
jeho zdraví, a ne počet bodů
a finanční ohodnocení“. Vybavení ordinace se měnilo
postupem doby dle potřeb
ordinace a aktuální nabídky
na trhu.
V zubní ordinace již od
března 1990 působí Miroslav Heger a zdravotní sestra Simona Hegerová. Od 1. 7.
2017 vystřídala Simonu
Hegerovou zdravotní sestra
Šárka Bývalcová. V budově
střediska byla i zubní laboratoř. Zubní laborantka
Berta Dokoupilová v srpnu
2003 odešla do důchodu,
laboratoř ve Starém Městě
byla zrušena. Protetické
práce jsou zajišťovány zubní
laboratoři v Šumperku Temenici.
V ordinaci dětského lékaře
působila od roku 1997 Barbara
Čvančarová.
V začátcích svého působení
ve Starém Městě musela
jako jediná přítomná lékařka řešit zdravotní problémy
našich občanů i dětí
z okolních táborů v prvních
dnech velké povodně v
červenci 1997. Až po třech
dnech byl vrtulníkem vysazen praktický lékař pro
dospělé Jiří Langr (více o
povodních v červenci 1997 –
ZR č. 8/1997). Od 1. října
1999 ordinovala Barbara
Čvančarová i 3x týdně
v rozsahu 4 hodin pro dospělé, protože se u ní zaregistrovalo 52 zdejších občanů.
Zdravotní
sestrou
v ordinaci dětského lékaře
byla od roku 1990 Antonie
Lysáková. Barbaru Čvanča-

rovou nahradil od 1. 9. 2000
Jiří Kala. V roce 2008 střídá
zdravotní sestra Martina
Dombaiová Antonii Lysákovou, která odchází do důchodu. K dalším personálním změnám již nedošlo.
Ve Starém Městě byla i ordinace ženského lékaře, do
roku 2006 zde ordinoval
Miloš Luskač a zdravotní
sestra Lída Chrudimová.
Miloš Luskač 30. 7. 2006
tragicky zemřel, ordinace
byla až do 18. prosince 2006
uzavřena. Poté zde začal
ordinovat za vzniklou společnost Luskač s.r.o Jan
Vodička.
V lednu 2007 byla v nově
upravených
prostorách
zdravotního střediska v 1.
patře zahájena činnost gynekologické
ambulance
Štefana Liptaye, která mimo
standardní léčebně preventivní péči začala poskytovat
i možnost ultrazvukového
vyšetření. Pozici zdravotní
sestry i nadále vykonávala
Lída Chrudimová. V roce
2010 místo Lídy Chrudimové nastoupila jako zdravotní
sestra Marcela Fedáková,
kterou od 1. 8. 2015 nahradila Kateřina Bursová. Provoz ordinace probíhal až do
26. října 2018 beze změn,
každý čtvrtek od 7,00 do
12,00. V říjnu 2018 gynekologická ambulance ukončila
ve Starém Městě svou činnost. Našim ženám tak nezbývá než k ženskému lékaři
dojíždět do Šumperka.
V budově zdravotního střediska bylo díky společnému
úsilí starosty Vladimíra
Černína a Stanislavy Pročkové, vedoucí fyzioterapeutky
Rehabilitačního
zařízení
v Hanušovicích,
zřízeno rehabilitační pracoviště se špičkovým vybavením a erudovaným fyzioterapeutkou Helenou Vrbovou. Provoz byl zahájen 5. 5.
2008, ordinační doba: po, st,
pá 7.00 – 14.30, út a čt 7.00
– 16.30 hod. Občané tak
mohli využívat péči, která
zahrnovala
rehabilitaci
v klinických oborech, léčebnou tělesnou výchovu, kine-
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zioterapii a fyzikální terapii.
Procedury fyzikální terapie
zahrnovaly
elektroléčbu,
léčbu ultrazvukem, magnetoterapii a parafinové zábaly. Rehabilitační péče je
bezplatná a plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
První fyzioterapeutkou byla
Helena
Vrbová,
kterou
v únoru 2012 nahradil fyzioterapeut Jan Verchozin.
V závěru prosince 2013
došlo k dočasnému uzavření
rehabilitačního pracoviště.
Provozovatelka tohoto zařízení Stanislava Pročková se
na základě častých stížností
občanů rozhodla ukončit
spolupráci s fyzioterapeutem Janem Verchozinem a
hledat vhodnou náhradu.
Provoz byl obnoven až od 1.
září 2014, kdy nastoupila
fyzioterapeutka Lenka Venosová. V červenci 2017
nahradila Lenku Venosovou
Vladimíra Pokorná.
Od 1. 6. 2019 došlo ke změně provozovatele, rehabilitační péči provádí Olga
Válková.
Naše lékárna, kterou provozoval Petr Kokeš, až do
konce roku 2014 sloužila
k maximální
spokojenosti
občanů, rekreantů, turistů
našich i polských. Počátkem
roku 2015 byl provoz lékárny postupně omezován a
následně byla lékárna definitivně uzavřena. Pokusy o
její znovuotevření byly
neúspěšné, ať již šlo o jednání města s vlastníkem
lékárny, případně hledání
jiného provozovatele. Nezbylo než se s touto skutečností smířit a pro léky vyjíždět do Hanušovic, kde si
můžeme vybrat mezi dvěma
lékárnami, z nichž jednu
vede Petr Kokeš.
Listování minulým dvacetiletím v oblasti zdravotnictví
máme za sebou. A co nás
čeká? Jaký je výhled do
budoucna? Jedním slovem uvidíme. Podle dostupných
informací praktická lékařka
Lenka Vysloužilová bude
končit v polovině letošního
roku, hledá se náhrada.
Gynekologická ambulance
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Štefana Liptaye ukončila
svou činnost ve Starém
Městě již v říjnu 2018. Jsme
rádi, že o naše zuby vlastní i
nevlastní se bude nadále
starat Miroslav Heger. Také
pediatr Jiří Kala pokračuje
v péči o děti a mládež. Zá-

kladní lékařská péče je tedy
v našem městě zajištěna.
Budova
zdravotnického
střediska bude tedy snad i
nadále
místem,
kam
v případě potřeby budeme
chodit rádi, (byť většinou
neradi).

Vážený čtenáři, pokud ses
dostal až k těmto závěrečným řádkům, je ti jasné, že
školní docházku máš za
sebou, lékařské vyšetření
dopadlo dobře, a tak v příštím díle nás čeká nástup do
práce. A že v průběhu sledo-
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vaného dvacetiletí i po privatizační vlně v období po
roce 1989, která zlikvidovala závody Rudné doly, Moravolen, Zetor i Státní statek, bylo z čeho vybírat!
(Černín)

Tříkrálová sbírka 2021 – Staré Město má třetí nejvyšší výnos
Abecední tabulka výsledků šumv šumperském děkanátu!
perského děkanátu TKS 2021
Tentokrát nebudeme děkováním končit, ale začínat,
protože si to všichni zasloužíme! Děkujeme vám
za veškeré příspěvky do
tříkrálových pokladniček a
zároveň děkujeme zúčastněným místům a prodejnám za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Ta
vynesla
neuvěřitelných
36.609,- Kč a zařadila tak
Staré Město na pomyslnou
třetí příčku mezi dvaadvaceti obcemi šumperského
děkanátu. Více peněz už se
vybralo jen v Šumperku a
v Novém Malíně (viz tabulka níže). Přestože sbírka
není soutěž, velmi nás
potěšilo, že i v této nelehké
době jsme dokázali obětovat něco ze svých prostředků na podporu dobročinného díla.
Tříkrálová sbírka letos
nemohla proběhnout tradiční formou koledování
v domácnostech, a tak jsme
zvolili náhradní řešení. Ve
městě jsme rozmístili sedm
pokladniček, do nichž bylo
možno přispět jakoukoliv

částkou. Dárce si přímo na
místě mohl vzít symbolický
balený cukřík a kousek
svěcené křídy k napsání
K+M+B+2021.
V termínu od 4. do 24.
ledna jste svůj příspěvek
mohli vhodit do pokladničky v kostele sv. Anny,
v prodejnách Coop Jednota,
Hruška, CBA, v trafice na
náměstí, na recepci Probio
nebo v kanceláři místních
poplatků na radnici, kam se
pokladnička
přesunula
z původně
avizovaného
infocentra, které mezitím
muselo být dle vládních
opatření znovu uzavřeno.
Rozpečetění a sčítání kasiček proběhlo za účasti
pracovníků
Městského
úřadu Staré Město a Charity Šumperk v úterý 26.
ledna. Právě proto jsme již
informace nestihli zveřejnit
v únorovém Zlatém rohu.
Zde jsou výsledky jednotlivých pokladniček.
Kostel sv. Anny: 14.796,- Kč
Prodejna Jednota: 8.534,- Kč
Kancelář: 5.544,- Kč
Trafika: 3.791,- Kč

Prodejna CBA: 1.733,Kč
Probio: 1.470,- Kč
Prodejna
Hruška:
741,- Kč
CELKEM: 36.609,- Kč

Obec

Výtěžek

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní
Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad
Desnou
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad
Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
CELKEM

30 746,12 246,12 111,7 425
9 881,8 289,-

Počet
kasiček
3
2
2
1
2
1

46 669,7 854,9 919,1 323,21 230,-

7
1
3
1
2

V roce 2020 se ve
Starém Městě při
klasickém koledování vybralo 42.083,Kč. Letos máme tedy
méně, ale méně
neznamená
hůře,
protože každá koruna se počítá!! Šumperská Charita má
opět v plánu podpořit z výtěžku sbírky
řadu svých projektů,
které pomáhají nejen
osobám
v nouzi.
Zároveň každý může
Charitu kontaktovat
s nápadem, jak využít
peníze
z Tříkrálové sbírky.
Až do 30. dubna také
můžete přispět do
online kasičky na
ww.trikralovasbirka.
cz. (KZSP a Jitka
Urbanová Pešková, místní
asistentka TKS)

13 607,4 010,5 024,4 762,25 362,-

16 832,36 609,53 753,36 157,2 100,17 445,383 354,-

1
1
1
2
4

4
7
11
5
1
4
66
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Byliny sudetských zahrad
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Byliny sudetských zahrad zorná květena zemí

Mnohdy se při své práci I tento kout lesa byl člověv pohraničních lesích se- kem ovlivněn, dříve se zde
Mnohdy se při své práci I tento kout lesa byl človětkávám
se stopami dřív pohraničních lesích se- kem ovlivněn, dříve se zde
vějšího
osídlení
krajiny. dřítkávám
se stopami
Někdevějšího
jsou to osídlení
celé zaniklé
krajiny.
vesnice,
které
Někde
jsouprozrazují
to celé zaniklé
už jenvesnice,
na jaře
znatelné
které
prozrazují
základy
už domů,
jen najinde
jaře staré
znatelné
základy
domů, jinde
letopočty
ve skalách
nebostaré
letopočty
skalách nebo
propadlá
ústí vestředověstředověkých propadlá
štol. Dnesústí
už byste
kých štol.
Dnesmísta
už byste
jen těžko
hledali
jen
těžko
hledali
neovlivněná lidskou čin-místa
lidskou
ností. neovlivněná
I ve zdánlivě
hus- činností. I ve zdánlivě hustých lesích lze, pokud
tých lesích lze, pokud
jdete s očima otevřenýjdete s očima otevřenýma, nalézt
kamenné
zídkyzídky
ma, nalézt
kamenné
dřívějších
pěšinpěšin
nebonebo
dřívějších
torza torza
dožívajících
ovoc-ovocdožívajících
ných ných
stromů.
A přece
stromů.
A přece
existuje
dodnes
řadařada
existuje dodnes
o čemž
svědčí
dodnes
míst, míst,
kam kam
se zase celý
rok rokpáslo,
za celý
páslo,
o čemž
svědčí
dodnes
nepodívá
viditelná
bezlesí,
obsazená
bezlesí,
obsazená
lidskálidská
noha noha
nepodívá
a aviditelná
odlehlostinynínynísvětlomilnými
světlomilnými horhorkteré které
díky díky
své své
odlehlosti
zůstávají
ušetřeny
inten-skými
skými
druhy
rostlin.
Mozaidruhy
rostlin.
Mozaizůstávají
ušetřeny
intenzivnímu
lidskému
hospoda-ka ka
stromových
horstromových
lukluka ahorzivnímu
lidskému
hospodaření.
Mezi
taková
místa
ských
velikánů
byla
v
čase
ření. Mezi taková místa ských velikánů byla v čase
i prales
u Sálové
loukyromantických
romantických představ
představ
patří ipatří
prales
u Sálové
louky
/Saalwiesen-Urwald/.
vyhledávána prvními turisvyhledávána prvními turis/Saalwiesen-Urwald/.
Několikrát jsem tento do- ty, a tak zde brzy vznikly
Několikrát jsem tento do- ty, a tak zde brzy vznikly
sud pěkně zachovalý frag- turistické stezky a dřevěná
sud pěkně
zachovalý fragstezky a dřevěná
ment sudetského
lesa na-turistické
bouda, salaš.
ment vštívil.
sudetského
lesa jenasalaš. válce byli obyNejkrásněji
v němbouda,
Po poslední
vštívil.naNejkrásněji
němránoPo poslední
obypodzim, kdyjesevbrzy
vatelé naválce
oboubylistranách
na podzim,
kdy
se
brzy
ráno
vatelé
na
obou
stranách
nad podmáčenou rašelin- hranice odsunuti a prales u
nad podmáčenou
rašelinodsunuti
pralesjako
u
nou půdou zvedají
mlhavéhranice
Sálové
louky, astejně
nou půdou
mlhavé
louky,
stejně
závěsy zvedají
a první
paprskySálové
mnoho
dalších
míst, jako
upadl
hledají paprsky
svou cestumnoho
na čas
v zapomnění.
Vše
závěsyslunce
a první
dalších
míst, upadl
rudě zbarvené
listí ažna německé
mělo být navždy
sluncepřes
hledají
svou cestu
čas v zapomnění.
Vše
na zem.
V takových
z pohraničí
přes rudě
zbarvené
listíchvílích
až německé
mělo vylikvidováno,
být navždy
záříVtento
javorovo-bukovopojmenování
“sudety“ bylo
na zem.
takových
chvílích z pohraničí
vylikvidováno,
smrkový
les
všemi
barvami
zakázáno
a
německé
září tento javorovo-bukovo- pojmenování “sudety“ nápisy
bylo
více,les
než
letní barvami
louka. To jezakázáno
byli zatřeny.
Stejněnápisy
jako ty
smrkový
všemi
a německé
chvíle, kdy se z mlaziny české v roce 1938. Stejně
více, než letní louka. To je byli zatřeny. Stejně jako ty
ozývá poslední jelení za- jako německé v roce 1918…
chvíle,troubení
kdy sea horský
z mlaziny
české v roce 1938. Stejně
les se Ne vše se však podařilo
ozýváprobouzí
poslednídojelení
zaněmeckéa vvykořenit,
roce 1918…
nového dne.jakoodsunout
a tak
troubení
les se Ne vedle
vše sevzrůstajících
však podařilo
Má-lia horský
tichý pozorovatel
snah
probouzí
nového
dne. odsunout
a vykořenit,
štěstí,do
může
zde zahlédnout
mladších
generací ao tak
vzáMá-li i tetřeva.
tichý Mně
pozorovatel
vzrůstajících
snah
se to dosudvedle
jemné
porozumění, existují
štěstí,nepodařilo.
může zde zahlédnout
generací
o vzáPrales u Sálovémladších
stále viditelné
a jednodušší
i tetřeva.
se to dosud
porozumění,
existují
loukyMně
se nachází
za státníjemné
připomínky
dávného
osídhranicíPrales
asi 4 km
severně odstálelení
krajiny.a Jeden
takový
nepodařilo.
u Sálové
viditelné
jednodušší
Paprsek,
neuvě-připomínky
žijící pamětník,
kterého
louky chaty
se nachází
za ale
státní
dávného
osíd-se
řím
tvrdí, od
že tamlenínaštěstí
nepodahranicí
asitomu,
4 kmkdo
severně
krajiny.odsunout
Jeden takový
a vyšel ale
suchou
nohou.žijícířilo,
roste na již
zmiňované
chaty byl
Paprsek,
neuvěpamětník,
kterého
se
Zdravý
horský
les
napájí
Sálové
louce
/Saalwiesen/.
řím tomu, kdo tvrdí, že tam naštěstí odsunout nepodapo celýnohou.
rok.
v roce
1900
uvádí Fr.
byl a prameny
vyšel suchou
řilo,Už
roste
na již
zmiňované
Polívka ve své knize “NáZdravý horský les napájí Sálové louce /Saalwiesen/.
prameny po celý rok.
Už v roce 1900 uvádí Fr.
Polívka ve své knize “Ná-
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koruny české“ výzorná květena zemí
skyt všedobru horkoruny české“ výského
na
jedné
skyt všedobru
horz ského
mála lokalit
na
na
jedné
Moravě
“Sálvíz
u
z mála lokalit na
Starého
Města“.
Moravě “Sálvíz u
Všedobr
horStarého
Města“.
ský
/Imperatoria horVšedobr
ský /Imperatoria
ostruthium/
je doma
je doma
v ostruthium/
horách
Pyrenejv horách
Pyrenejského
poloostrova
a
v ského
Alpách.poloostrova
Je to pách-a
v Alpách.
Je tos páchnoucí
bylina
přínoucí bylina s přímou dutou lodyhou,
mou dutou lodyhou,
dorůstající až 1 m
dorůstající až 1 m
výšky.
výšky. Jak
Jak se
se ale
ale
rostlina
rostlina původem
původem
z zAlp
Alp dostala
dostala do
do
pralesa
pralesa uu Sálové
Sálové
louky?
louky?
V Vdávné
dávnéminulosti
minulosti se
se
všedobr /podobající
/podobající
všedobr
vzdáleně naší
naší bršlici/
bršlici/
sese vzdáleně
využíval jako
jako rostlina
rostlina mavyužíval
magická.Už
Užjen
jenvědecký
vědecký název
název
gická.
Imperatoria vypovídá
vypovídá oo
Imperatoria
tom,
jaké
vážnosti
se rostlirostlitom, jaké vážnosti se
na těšila. Ve středověku
na těšila. Ve středověku
platil oddenek dokonce za
platil oddenek dokonce za
univerzální lék. Oddenek se
univerzální
lék. Oddenek
dodnes používá
v humánnísei
dodnes
používámedicíně
v humánnívi
veterinární
veterinární
podobě mastímedicíně
i lihovýchv
podobě
mastí
i
lihových
extraktů. Kořen má
ostrý,
extraktů.
Kořen
má
aromatický pach a ostrý,
velmi
aromatický
hořkou chuť.pach a velmi
Proto chuť.
si jej kolonizátoři
hořkou
z alpských
přinesli
Proto
si jejzemí
kolonizátoři
sebou do sudetských
hor a
z salpských
zemí přinesli
dávnýmdoobyvatelům
s sebou
sudetskýchsalaše
hor a
na Sálové
louce pomáhal
dávným
obyvatelům
salaše
dobách,
napřekonat
Sálové nemoci
louce vpomáhal
kdy bylo k lékařům příliš
překonat nemoci v dobách,
daleko.
kdy
bylo k lékařům příliš
Salaš dnes už nestojí, všedaleko.
dobr nikdo nesbírá, a tak
Salaš
dnes už
nestojí,
všetam nikým
nerušen,
každodobr
a tak
ročněnikdo
v létěnesbírá,
kvete svými
tam
nikým nerušen,okolíky.
každobílo-narůžovělými
ročně
v
létě
kvete
svými
Jako tichý svědek minulosti
bílo-narůžovělými
okolíky.
roste všedobr především
v
pohraničních
horách,
při
Jako
tichý svědek
minulosti
lesních
lemech,především
podél poto-v
roste
všedobr
ků, na vlhčích horách,
loukách i při
na
pohraničních
rumištích
v místech
lesních
lemech,
podélzanikpotolých
a sídel.
ků,
nahorských
vlhčích domů
loukách
i na
Rostlina
byla
svým
rozšířerumištích v místech zanikním lokálně vázaná na nělých horských domů a sídel.
Rostlina byla svým rozšířením lokálně vázaná na ně-

mecké
mecké obyvatelstvo
obyvatelstvohorhorských
skýchpoloh.
poloh.
Všedobr
Všedobrvšak
všaknení
neníjediným
jediným
pamětníkem
pamětníkem původního
původního
osídlení,
osídlení,který
kterýpřečkal
přečkalbezbez
povšimnutí do dnešních
povšimnutí do dnešních
dní. Je jím i aromatická
dní. Je jím i aromatická
rostlina čechřice vonná
rostlina odorata/.
čechřice Statná,
vonná
/Myrrhis
/Myrrhis
Statná,
až
120 cm odorata/.
vysoká vytrvalá
až 120scm
vysoká
vytrvalá
bylina,
dutou
lodyhou
a
bylina,
s
dutou
lodyhou
chlupatými, jakoby na- a
chlupatými,listy,jakoby
čechranými
které dalinačechranými
dali
čechřici
jméno.listy,
Celá které
rostlina
obsahuje
esenciální
olej
čechřici jméno.
Celá rostlina
anetol,
díky esenciální
kterému příobsahuje
olej
jemně
po anýzu.
Snadanetol,voní
díky
kterému
pří-

jemně voní po anýzu. Snad-

no se tak odliší od podobného kerblíku lesního, který
voní po mrkvi.

no se tak odliší od podobného kerblíku lesního, který
voní po mrkvi.
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Původní výskyt čechřice je
stejně jako u všedobru
v Alpách a horách jižní
Evropy. Odtud se díky svým
vlastnostem a s pomocí
ZLATÝ ROH/BŘEZEN 2021
člověka rozšířila do Střední
Původní výskyt čechřice je
Evropy,
Skandinávie
i na
stejně jako
u všedobru
Kavkaz.
v našich
v Alpách Výskyt
a horách
jižní
pohraničních
je
Evropy. Odtud sehorách
díky svým
spojován
s
tzv.
“alpskou
vlastnostem a s pomocí
člověka rozšířilakolonizací“,
do Střední
dřevařskou
Evropy,
Skandinávie
i na
které odpovídá
její pozdější
Kavkaz.
Výskyt nav našich
rozšíření vázané
území
pohraničních
horách etnije
osídlená německým
spojován s tzv. “alpskou
kem. Dnes můžeme čechřici
dřevařskou
kolonizací“,
nalézt zejména v severním
které odpovídá její pozdější
pohraničnívázané
/Jizerské
hory,
rozšíření
na území

Krkonoše, Orlické hory,
Hrubý Jeseník/, jinde je
mnohem vzácnější. Čechřice, dříve pěstována okolo
horských chat a stavení,
roste dnes podél potoků a
Krkonoše, Orlické hory,
cest,
humózníchjinde
a živiHrubýna Jeseník/,
je
nami
mnohembohatých
vzácnější. půdách.
ČechřiKvete
dříve
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BŘEZNOVÉ VAŘENÍ
Gumové medvídky bez cukru

mi. (red)

Gumové
bez cukru
Co zkrátit sobě amedvídky
dětem čekání na Velikonoce
trochou domácích gumových medvídků? Neříkejte, že byste si neda-

li… Obzvláště, když sobě a svým dětem dopřejete skvělé a přitom zdravé gumové bonbóny, které si vychutnají
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Postup: Vymačkáme šťávu z pomeranče. Nasekáme dva hrníčky jahod, které přidáme do pomerančové šťávy a společně
Postup: Vymačkáme šťávu z pomeranče. Nasekáme dva hrníčky jahod, které přidáme do pomerančové šťávy a společně
vaříme na mírném ohni, dokud jahody úplně nezměknou. Poté přestaneme vařit, (můžeme nechat trochu zchladnout),
vaříme na mírném ohni, dokud jahody úplně nezměknou. Poté přestaneme vařit, (můžeme nechat trochu zchladnout),
přidáme
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INZERCE

Hledám
Hledám spolehlivou
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a samostatnou
samostatnou paní
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nebo manželský
manželský pár
pár na
na úklid
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chalupy ve
ve VelVelkém Vrbně.

kém Vrbně.

Pracovní doba je o sobotách v hlavní zimní a letní sezonu, tedy zhruba 3 měsíce v zimě a 2 v létě.

Pracovní doba je o sobotách v hlavní zimní a letní sezonu, tedy zhruba 3 měsíce v zimě a 2 v létě.
Nutné vlastní auto.

Nutné vlastní auto.

Kontaktní mobil = 775 707 491
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 58. Rady města
Staré Město ze dne 25. 1. 2021
579. Rada města Staré Město schvaluje podání žádosti o
dotaci na
akci
"Obnova
MK
v
Kunčicích"
v DT 117D82500 Podpora vládou doporučených projektů
v oblasti rozvoje regionů z rozpočtu MMR.
580. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a
realizaci stavby vodovodu a souvisejících prací v režimu
uzavřená výzva zakázky malého rozsahu dle předloženého návrhu.
581. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
1925/1, TTP o výměře 3 665 m2 v k.ú. Chrastice
582. Rada města bere na vědomí žádosti V. B. a Š. M. o
prodej pozemků p.č. 575/1, p.č. 560/2, p.č. 571/8 a p.č.
571/7 vše v k.ú. Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
583. Rada města bere na vědomí žádost Hortis s.r.o. o
prodej pozemků p.č. 571/8, p.č.571/7 a p.č.560/2 v k.ú.
Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
584. Rada města bere na vědomí žádost Bc. M. K. o prodej
pozemků p p.č. 575/1 a p.č. 560/2 v k.ú. Stříbrnice s tím,
že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
585. Rada města bere na vědomí žádost M. K. o prodej
pozemku p.č. 897/7 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
586. Rada města, neschvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č. 1001/4 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
587. Rada města schvaluje zařazení žádosti P. K. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
588. Rada města neschvaluje zařazení žádosti J. D. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
589. Rada města nemá námitek ke zvláštnímu užívání
komunikace na pozemcích p.č. 1123/19, p.č.1123/20 a
p.č. 1123/21 v k.ú Hynčice pod Sušinou z důvodu uložení
kabelového vedení NN dle předložené dokumentace
590. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „č.
IV-12-8020162/1, Kunčice – č. parc 221/4 NNv, NNk“
mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
591. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši
18 283 Kč z důvodu úmrtí dlužníka
592. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor – garáž na pozemku p.č. st. 724 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a J.
P., Květná 249, Staré Město
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593. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění
kompletního systému údržby lyžařských běžeckých tratí
dle Přílohy č. 1 mezi městem Staré Město a Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
594. Rada města schvaluje cenovou nabídku DIMENSE
v.o.s. na zpracování návrhu úprav na III. etapu úprav
Kulturního domu ve Starém Městě - interiér jídelny, kuchyně, gastroprovoz (62 000 Kč)
595. Rada města schvaluje cenovou nabídku Ladislav
Trčka - PROINK na projekční práce spojené s přestavbou
objektu „Memento Mori“ ve Starém Městě (214 775 Kč)
596. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13
597. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 22. 2. 2021 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- kolaudační souhlas s užíváním stavby „Novostavba pro
klíčové kompetence v ZŠ Staré Město“
- Sdělení SPU k prodeji pozemku p.č. 214/3 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že Sdělení bude
předloženo zastupitelům k rozhodování o prodeji výše
zmíněného pozemku
- výkaz provedených prací v městských lesích za rok 2020

Výpis z Usnesení z 59. Rady města
Staré Město ze dne 8. 2. 2021

598. Rada města Staré Město neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3261/1 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem, žádost o prodej části pozemku p.č.
3261/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
599. Rada města schvaluje zařazení žádosti J. N. a E. Z. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
600. Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na
byt č. 5, sídl. Budovatelů 400, Staré Město pro Ing. L. K.,
sídl. Budovatelů 400, Staré Město
601. Rada města bere na vědomí informace starosty o
současné situaci v obsazení místa praktického lékaře ve
Starém Městě (osloven Krajský úřad Ol. kraje, zdravotní
pojišťovny, inzeráty v novinách, odborných časopisech) a
schvaluje pořízení video inzerce na obsazení místa praktického lékaře ve Starém Městě

Rada města bere na vědomí:
- žádost Bc. T. U. o pronájem části pozemku p.č. 973/1 v
k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím že, část
výše zmíněného pozemku je již pronajata
- návrh OZV o místním poplatku z pobytu s tím, že návrh
OZV o místním poplatku z pobytu bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva města
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Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března
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Prosíme držitele psů, aby
do 31. března splnili svoji
poplatkovou
povinnost
úhrady místního poplatku
ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 4/2019. Sazba
poplatku činí ve Starém
Městě 300,- Kč za psa,
jehož držitel je přihlášený
v rodinném domě. 500,- Kč
za psa, jehož držitel je
přihlášený v bytovém domě s více než 2 byty. 200,Kč za psa, jehož držitelem
je osoba starší 65 let, bez
ohledu na druh domu,
v němž
je
přihlášena.
V místních částech Starého
Města se nezohledňuje
druh domu, sazba zde činí
200,- Kč za psa, nebo 100,Kč za psa, jehož držitel je

osoba starší 65 let. Pobírání jakéhokoliv druhu důchodu již nemá vliv na výši
poplatku.
Na osvobození od poplatku
má nárok osoba nevidomá,
osoba považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona o sociálních službách, držitel
průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu
těchto osob, provozovatel
útulku pro zvířata, osoba,
které stanoví povinnost
držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
I když je osoba od poplatku
osvobozena, má povinnost
ohlásit držení psa. Žádáme
proto i tyto majitele psů,

aby ohlásili držení psa,
nárok na osvobození a toto
doložili příslušným dokumentem.
Formuláře
k přihlášení
nebo odhlášení psa najdete
také na webových stránkách města www.mustaremesto.cz,
v odkazu
Úřad – Formuláře, žádosti a
oznámení. Můžete je vyplnit ručně nebo v počítači a
doručit na MěÚ osobně,
poštou, emailem.
Držitelům psů vydáváme
ekologické sáčky na psí
exkrementy v počtu 100 ks
na rok, případně více, protože někteří majitelé psů
sáčky nechtějí.
Bližší informace k místním
poplatkům vám poskytne

kancelář MěÚ pokladna –
místní poplatky, Jitka Urbanová
Pešková,
tel.:
583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.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 jiný variabilní
symbol. Děkujeme za spolupráci! (Jitka Urbanová
Pešková)

Problematika zpracování
komunálního odpadu dělá
v posledních letech těžkou
hlavu mnoha radním českých měst a obcí. Poplatky
za svoz a zpracování se
zvyšují a třídění odpadů
zatím situaci dostatečně
neřeší, neboť k němu nedochází v takové míře,
která by pomohla kompenzovat vzrůstající náklady.
Staré Město se snaží řešit
otázku dostatečným množství
třídicích
nádob,
v jejichž blízkosti bývají
často přistaveny i kontejnery na komunální odpad,
které bývají často přeplněny, přestože tyto slouží
pouze jako jakési velkoobjemové odpadkové koše,
např. turistům, kteří zde
vlastní popelnici nemají,

k odhození
odpadků,
nikterak k běžnému odkládání komunálního odpadu
z našich domácností.
Měli bychom mít na paměti, že tyto kontejnery nejsou náhradou za popelnice,
které majitelé nemovitostí
mají povinnost mít a užívat
k odkládání komunálního
odpadu z domácnosti. Už
vůbec neslouží ke svozu
odpadů z rekreačních objektů
sloužících
k ubytování hostů či restauračních zařízení. Také
podnikatelské
subjekty
jsou totiž povinny mít svoje
nádoby na odpad a také
musí
mít
uzavřenou
smlouvu s firmou provádějící odvoz a likvidaci odpadu. V našem případě se
jedná o firmu SUEZ.
Povinnost vlastnit a využívat popelnici pro každého
majitele nemovitosti ukládá obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů a

nakládání se stavebním
odpadem na území města
Staré Město, dle které
„každý, kdo využívá systém
nakládání
s komunálním
odpadem podle této vyhlášky, je povinen zajistit si
na vlastní náklady dostatečný objem typizovaných
nádob na směsný odpad
(popelnice,
kontejner)“.
Pokud tedy v tomto případě popelnici nemáte, dopouštíte se svým jednáním
porušení obecně závazné
vyhlášky města a tím i
přestupku podle ustanovení par. 4 odst. 2 zákona č.
251/2016 Sb. Za takové
porušení může být uložena
pokuta až do výše 100.000
Kč.
Samozřejmě se shora uvedené netýká nájemníků
bytů města, ve vztahu ke
kontejnerům umístěným u
domu, kde bydlí. Tyto kontejnery na směsný odpad
jsou určeny pouze pro tyto
nájemníky. Stále platí, že
do těchto kontejnerů nesmí
odkládat směsný odpad

občané,
kteří
nebydlí
v městských domech.
Pokud jste dosud neznali
existenci vyhlášky a netušili o povinnosti mít svou
vlastní popelnici, má situace vcelku jednoduché řešení. Stačí si zakoupit vlastní
popelnici. Můžete si ji zakoupit i od města, která je
prodává za 950 Kč. Kromě
toho si můžete vyzvednout
na oddělení poplatků (dříve v TIC) zdarma barevné
pytle na tříděný odpad a
ten poté buď zdarma odevzdat na sběrném dvoře ve
Starém Městě nebo využít
kontejnerů na tříděný
odpad, kterých je dostatek
ve Starém Městě, stejně
jako v okolních obcích.
Každý člověk je zodpovědný za třídění i za správné
zpracování komunálního
odpadu. Kde zodpovědnost
chybí, bude muset město se
zvyšováním poplatků za
odpady, nalézat nová řešení ve snižování objemu
odpadů, mimo jiné i důslednou kontrolou celého
procesu. (red, Petreň)

Majitelé nemovitosti musí mít vlastní popelnici
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Společenská kronika
kronika
V březnu oslaví
oslaví svá
svá významná
významná životní
životníjubilea:
jubilea:
Magdaléna Bratinová
Bratinová
Jozef Karkoš
Josef Průša

Zbyněk Slabý

Magdalena Urbášková
Urbášková

Magdalena Volná
Volná

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

Úmrtí:
Úmrtí:
Marie
Marie Mráčková
Mráčková

Emílie
Emílie Reizigová
Reizigová
Kateřina
Kateřina Šťastná
Šťastná
Narození:
Narození:

Petr
Petr Šimek
Šimek
Josef
Josef Roháček
Roháček

11
11

SPOLEČNOST
SPOLEČNOST

KNIHOVNA
KNIHOVNAOTEVÍRÁ
OTEVÍRÁ
(ZATÍM
(ZATÍMJEN
JENVÝDEJOVÉ
VÝDEJOVÉOKÉNKO)
OKÉNKO)

Od
Od15.
15.února
únorajejeopět
opětvvprovozu
provozuvýdejní
výdejní
okénko
okénkoměstské
městskéknihovny,
knihovny,kde
kdesisimůžete
můžete
knihy
knihyiivyzvednout
vyzvednouti iodevzdávat.
odevzdávat.
Knihy
Knihysisimůžete
můžeteobjednávat
objednávat
1)
1) emailem:
emailem:Na
Naadresu
adresuknihovknihovna@staremesto.info
na@staremesto.infonapište
napištesvé
svépožadavky.
požadavky.
2)
2) telefonicky:
telefonicky:Zavolejte
Zavolejtena
natelefonní
telefonníčíslo
číslo
723
975
743
a
vše
vyřešíme
společně.
723 975 743 a vše vyřešíme společně.

3)
3) SMS
SMSzprávou:
zprávou:Na
Natelefonní
telefonníčíslo
číslo
723
975
743.
723 975 743.

Výdejové
Výdejovéokénko
okénkojejevvlevém
levémoknu
oknumalého
maléhosálu.
sálu.

Provozní
Provoznídoba:
doba:
Čtvrtek:
Čtvrtek:13:00
13:00––17:00
17:00
Pátek:
Pátek:13:00
13:00––17:00
17:00

FINANČNÍ
FINANČNÍÚŘAD
ÚŘAD
INFORMUJE:
INFORMUJE:

SSohledem
ohledemna
naepidemioepidemiologickou
logickou situaci,
situaci, nánávštěva
pracovníků
fivštěva pracovníků finančního
nančníhoúřadu
úřaduzazaúčeúčelem
finančního
poralem finančního poradenství
denství vvrámci
rámci podápodávání
daňového
přiznání
vání daňového přiznání
letos
letos bohužel
bohužel na
na MěstMěstském
úřadu
letos
ském úřadu letos neneproběhne.
proběhne.

TERMINÁL
TERMINÁLSAZKA
SAZKA

Na
pumpě
Na benzínové
benzínové pumpě
ve Starém Městě je
ve Starém Městě je
nově umístěn terminově umístěn terminál Sazky. Můžete si
nál Sazky. Můžete si
zde vsadit oblíbené
zde vsadit oblíbené
sázkové hry, koupit
sázkové hry, koupit
los, paysafe card nebo
los, paysafe card nebo
dobít telefon.
dobít telefon.
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Malí staroměští fotografové slaví úspěchy

v kategoriích "Měsse svými fotograMalí staroměštísnímky
fotografové
slavíPacalová
úspěchy
to" a "Příroda" bojovaly
fiemi "Kostel" a "Rybník". 3.

Středisko volného času
Doris Šumperk vyhlásilo
Středisko volného času
na podzim loňského roku
Doris Šumperk vyhlásilo
(2020) amatérskou fotona podzim loňského roku
grafickou
soutěž pro děti
(2020) amatérskou fotos názvem
"Barvy
podzimu".
grafickou soutěž
pro děti
Fotosoutěže
se
zúčastnilo
s názvem "Barvy
podzimu".
i 9 dětí
z fotokroužku
při ZŠ
Fotosoutěže
se zúčastnilo
Staré
Město.
Se
svými
i 9 dětí z fotokroužku při ZŠ
Staré

Město.

Se svými

snímky v kategoriích "Měs-

spolu s ostatními soutěžíto" a "Příroda" bojovaly
cími o ceny odborné poroty
spolu s ostatními soutěžíi veřejnosti,
která mohla
cími o ceny odborné poroty
hlasovat
sociálních
i veřejnosti, na
která
mohla
sítích.
hlasovat
na sociálních
1.sítích.
místo od poroty v obou
kategoriích
1. místo odzískala
poroty Adélka
v obou

kategoriích získala Adélka

12

DĚTI

12

DĚTI
"Cesta", Ema Pacalová (8.
místo)
za fotografii
"Cesta", Ema Pacalová (8.
s názvem "Listí" a konečně
místo)
za fotografii
Anička Řezníčková (10.
s názvem "Listí" a konečně
místo)
se snímkem
Anička Řezníčková (10.
"Strom".
(Mikulášová)
místo)
se snímkem

Pacalová se svými fotogramístem v kategorii Město
fiemi "Kostel" a "Rybník". 3.
byla oceněna Gábinka Vámístem v kategorii Město
ňová se snímkem "Podbyla oceněna Gábinka Vázim". Další
3 oceněné
fotoňová
se snímkem
"Podgrafie
z
kategorie
"Příroda"
zim". Další 3 oceněné foto"Strom".
pořídily
Viktorka"Příroda"
Zapletagrafie
z kategorie
lová (4. místo)
snímkem
pořídily
Viktorkase Zapletalová (4. místo) se snímkem

(Mikulášová)
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