Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
ČERVENEC 2018

ČÍSLO 7

ROČNÍK XXIV.

8,-

Pouťové setkání
seniorů s dechovkou
Ve čtvrtek 26. července 2018 v 15.oo hodin ve
velkém sále Kulturního domu ve Starém Městě
si můžete zatancovat a zazpívat s dechovým
souborem ZUŠ z Veselí nad Moravou.
Občerstvení je zajištěno,
vstupné dobrovolné.
Těšíme se vás – členové KSZP.

Zveme všechny sportovce i amatéry na sportovní akci:

ŠLÉGLOVSKÁ MÍLE
běžecký závod pro děti i dospělé
7. 7. 2018 v 15.00 hod u Obecního úřadu Šléglov
Program:
15.00 hod - Hromadný start Šléglovské míle a Supermíle
15.20 hod - Hromadný start závodu Mrňata
Délky závodů:
Šléglovská míle 1609 metrů, převýšení 80 m, ¾ po asfaltu - pro kategorie
od 6 do 18 let, rodiny
Supermíle: 7350 metrů, převýšení 170 m, 1/3 po asfaltu - pro starší 18-ti let
Mrňata: 200 metrů po asfaltu, převýšení 3 metry - pro děti do 6-ti let
Startovné: Do 15-ti let zdarma, nad 15 let 50 Kč, výměnou za triko ŠM
Ceny: Pro Mrňata medaile a drobná cena za účast, ostatní kategoriemedaile a drobné ceny pro první tři v kategorii.
Kategorie:
Mrňata: do 6-ti let Děti: 6- 9 let, 10-12 let, 13-15 let
Mládež: 16-18 let Dospělí: od 18 let do 24 let, a pak co 10 let
Rodiny: alespoň 2 členové rodiny ze dvou generací
Občerstvení zajištěno, parkování nad obecním úřadem zajištěno.
Zápis od 14-ti hodin na místě- u obecního úřadu
Pořadatelem této akce je Obec Šléglov

Sběrný dvůr
bude uzavřen:
v sobotu 7.7.2018
v sobotu 28.7.2018
Sportovní areál
bude uzavřen:
v sobotu 14.7.2018
v sobotu 28.7.2018
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ZÁJEZD DO POLSKA – LADEK ZDROJ
V úterý 22. května pořádala Komise pro zdravotní a sociální péči zájezd do polského lázeňského města Ladek Zdroj. Senioři
navštívili areál lázní, občerstvení měli zajištěné v lázeňské kavárně. Poté následoval individuální program. Výlet sklidil velký
úspěch a my se tak těšíme na další akce…
KZSP

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
V letošním školním roce ukončilo devátý ročník 19 žáků a současně 2 chlapci odcházejí z osmého ročníku po ukončení
povinné školní docházky. Po absolvování jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky bylo všech
16 přihlášených žáků přijato na maturitní obory. Dalších 5 žáků si zvolilo učební obor.

Přehled středních škol (oborů), na které byli žáci přijati:
SPŠ elektrotechnická Pardubice (průmyslová automatizace) SZŠ Olomouc (zdravotní asistent)
SOŠ veterinární Hradec Králové (veterinární technik)
SŠ lesnická Hranice (lesnictví)
Obchodní akademie Olomouc (obchodní akademie)
SZŠ Šumperk (zdravotní asistent – 2 žáci)
SŠ gastronomie a služeb Přerov (hotelnictví) – 2 žáci
VOŠ a SPŠ Šumperk (průmyslový design)
VOŠ a SPŠ Šumperk (informační technologie) – 2 žáci
SOŠ a SOU Jeseník (stavebnictví)
SOŠ Šumperk (ekologie a životní prostředí)
OU a PrŠ Mohelnice (pečovatelské služby)
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh (sociální činnost)
SŠ železniční Šumperk (obráběč kovů)
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh (kuchař - číšník)
SOU opravárenské Králíky (opravář zem. strojů)
OU a PrŠ Lipová - lázně (malířské a natěračské práce)
Všem absolventům naší školy přejeme úspěchy ve studiu i v dalším životě.
M. Zálešáková
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Společenská kronika
V červenci oslaví svá významná životní jubilea:

Sbíráme víčka z pet lahví pro Petříka Fiedlera

Nožičková Marie
Krsičková Eva
Krobot Richard
Stanzel František
Straková Marie

Petřík je tříletý chlapec trpící tzv.Westovým syndromem
(jedna z nejtěžších forem dětské epilepsie doprovázená
zpomaleným fyzickým a psychickým vývojem.)
Pro další rozvoj a usnadnění péče o Petříka je nutné pořídit
rehabilitační pomůcky a speciální léčebné a lázeňské pobyty
(ty zdravotní pojišťovny většinou nehradí), které by mu
v jeho boji pomohly posunout se o kus dál.

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

vzpomínky
Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.

Předem všem děkujeme za pomoc se
sběrem víček.
V případě dotazů nás můžete
kontaktovat, rodiče Petříka
tel. 734 816 783,
pajajarmarova @seznam.cz,
tel. 732 530 774,
Fjodor.Fido@seznam.cz

Dne 4. července 2018 by oslavil 70. narozeniny manžel,
tatínek, dědeček, pan Horst KROBOT.
S láskou vzpomíná manželka,
synové s rodinami a sourozenci.

Dne 18. července 2018 vzpomeneme
30. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana Jana KUBÍČKA,
lesníka z Květné.

Stále vzpomínají děti s rodinami.
Osmisměrka
Pranostika na červenec: „Co červenec neuvaří,…“
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AUTOMOBIL, BLÍŽENEC, BRAMBORA, DETEKTIVKA,
FÍKUS, INTERNÁT, KOMÁR, KORYTO, LÉK, MOŘE,
OBRAT, ONDRA, PROUD, SRPEN, TÁBOR, TRÁVA,
TUBUS, VATRA

Pokud chcete pomoci finančně, můžete přispět na sbírkový
účet: 2800501603/2010
spravovaný Asociací rodičů dětí s DMO.
Plastová víčka pro Petříčka
Vámi donesená víčka do prodejny si rodiče odváží domů,
kde je hodné babičky, tetičky a sousedé roztřídí podle barev.
Ano, ta červená a oranžová mají vyšší cenu, za 1 kg nám
zaplatí 6,-Kč.
Po vytřídění se vozí na již dříve sjednaná místa, kde je od
nás vykupují. V minulém roce jsme krmili Plastožrouta
v Olomouci, dnes víčka vozíme do Vrbna pod Pradědem,
nebo Prostějova.
S výrobky z těchto víček se setkáváme, vyrábí se z něj např.
kompostéry, protektory pro ochranu konců rour a trubek,
ochrany závitů trubek, celoplastový vnitřní protektor trubek.
Každé víčko, které nám donesete, moc pomůže. Za jejich
prodej pořídíme pro Petříka další rehabilitační pomůcky,
speciální léčebné pobyty (ty ZP většinou nehradí), velké
pokroky se nám daří pomocí hipoterapie v Lesnici.

OTEVÍRACÍ DOBA
SPORTOVNÍHO AREÁLU V ČERVENCI:
neděle - čtvrtek od 10 do 18 hodin
pátek a sobota od 12 do 20 hodin
Minigolf, víceúčelové hřiště, stolní tenis, dětský koutek.
Občerstvení zajištěno!
V případě zájmu o využití víceúčelového hřiště
a minigolfu mimo otevírací dobu nás kontaktujte na
tel: 723 089 292.

Nová otevírací doba TICu:
červenec a srpen:
Po - So:
8.00 -12.00 a 12.30 – 17.00 h
Ne:
8.00 - 13.30 h
www.staremesto.info, info@mu-staremesto.cz
583 239 134
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„Oculos meos“ vystoupí na koncertě „Smíření“ v Nové Senince
Koncem prázdnin, v sobotu 25. srpna, se na letošním XVIII. koncertu „Smíření“ představí v kostele Sv. Jana Křtitele v Nové
Senince smíšený pěvecký sbor ze Šumperka Oculos meos pod vedením MUDr. Víta Rozehnala. Sbor založený teprve před
třemi roky má ve svých řadách dvacet zkušených zpěváků a zpěvaček, z nichž mnozí už zpívali v Šumperském dětském sboru
či ještě působí v dalších významných sborových uskupeních.
Oculos meos je komorně laděným tělesem, zaměřuje se jak na duchovní, tak i na světskou hudbu s nemalým podílem lidové
písně. Sbor se prezentuje také jako
organizátor pravidelného letního festivalu
„Šumperská nokturna“ a Mezinárodního
festivalu duchovní hudby v Šumperku,
který se koná každé dva roky.
Uskutečňuje
každoročně
v
době
vánočních svátků se svými přáteli a hosty
Rybovu Českou mši vánoční. V rámci
hudebně literárních večerů vystupuje
v Městské knihovně v Šumperku.
Důraz na čistotu projevu, libou harmonii
a muzikální pestrost – to je sbor Oculos
meos, na který se můžeme letos
o prázdninách těšit!
Jana Veberová

Sbírka textilu pro Diakonii Broumov
Komise pro zdravotní a sociální péči Staré
Město děkuje všem občanům, kteří se
zapojili do květnové sbírky textilu pro
Diakonii Broumov. Doufejme, že Vámi
odevzdané oděvy poslouží dobré věci.
Děkujeme!

inzerce

inzerce

inzerce

Chrastická pouť 2018
V neděli 27. května 2018 se v chrastickém kostele opět po roce konala pouť
k Nejsvětější Trojici, na které se sešli místní i přespolní obyvatelé, současní
nebo bývalí sousedé, spolužáci, kamarádi, chalupáři, zkrátka příznivci
Chrastic. Po slavnostní mši se všichni už tradičně přesunuli na kostelní
zahradu, kde bylo připraveno výborné pohoštění. U kávy, koláčků a dalších
nejrůznějších dobrot se vykládalo a vykládalo, až to zase tak rychle uteklo...
Památečním suvenýrem pro poutníky byla letos pohlednice s vyobrazením
interiéru a exteriéru chrastického kostela. Ten si v roce 2018 připomíná 150
let od zahájení stavby. Děkujeme všem za návštěvu, za pomoc s přípravou
pouti a za krásný hudební doprovod panu varhaníkovi L. Haltmarovi a paní
zpěvačce Janě Dufkové. Těšíme se na shledání v roce 2019!
Za organizátory Jitka Urbanová Pešková

inzerce

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
webu www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353

inzerce

inzerce

inzerce

Opravy chladniček, mrazniček,
el. sporáků, bojlerů, aku kamen
u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků
a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.
Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
e-mail: kabat-opravy@volny.cz
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KLUB českých turistů – 130 let od založení
Klub českých turistů letos slaví 130 let od svého
vzniku. Co vše za ten dlouhý čas dokázal? Kolik
domů, ubytoven a rozhleden postavil? Kolik tisíců
kilometrů turistických stezek vyznačil, kolik tak
typických značek v přírodě umístil a kolik lidí po
jejich stopách vyrazilo za potěšením, zdravím a
poznáním? Nepochybně se jedná o čísla v řádech
milionů. KČT je nenápadný fenomén, jehož dosah si
bezpochyby vůbec neuvědomujeme a je dobré si jej
připomenout.
Kamkoliv v přírodě jdeme, narazíme na turistické
značení, bez kterého bychom mohli stěží brouzdat
krajinou a objevovat krásy naší vlasti. Je to dílo
dobrovolných značkařů, kterým nejde o zisk, zkrátka
je to baví. Chodí pěšky nebo jezdí na kole, v ruce
plechovku s barvou a štětec. Značení turistických tras
je jedna z nejdůležitějších aktivit klubu českých
turistů, ale bez pomoci Lesů ČR, kteří již 15 let
finančně podporují nejen značení na turistických
rozcestnících a vývěsních laminátových mapách, ale
věnují maximální pozornost podpoře a propagaci
turistiky jako celku.
Vytvořená síť pěších značených tras je přitom svoji
hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku
celé území republiky, hodnocena jako nejlepší v
Evropě. Češi vyznačili trasy podle českých standardů
také například na některých místech v Rumunsku, na
Ukrajině a v roce 2016 též 60 km u městečka
Bataypora v Brazílii, kde zároveň vyškolili místní
značkaře.
Mezi první, velké akce klubu českých turistů,
založeného 11. června 1888, byla výprava na
Světovou výstavu do Paříže. V té době to byla
jedinečná senzace. Výprava se uskutečnila na jaře
roku 1889 a zúčastnilo se jí neuvěřitelných 363
účastníků. Čeští turisté byli vždy velcí patrioti
a Eiffelova věž je natolik uchvátila, že zatoužili
podobnou dominantu postavit také pro český lid.
A tato myšlenka je neopustila ani po návratu do
Prahy. A tak byla z iniciativy KČT v srpnu 1891
dokončena lanovka a Petřínská rozhledna, která je
sice 5 x menší, ale v něčem ji předběhla. Podle
nynějších údajů totiž Eiffelovka sahá i s anténami asi
357 metrů nad moře, zatímco Petřínská rozhledna
378 metrů. Klub ve své činnosti pokračoval dál,
organizoval výlety, zájezdy, vydával časopis pod
názvem „Časopis turistů“ a pod názvem „Turista“
vychází nepřetržitě i dnes.
Klub českých turistů pro rok 2018 připravil speciální
projekt s názvem 100 let republiky, 130 let v pohybu.
Slaví tak nejen státní výročí, ale také založení klubu.
KČT je lídrem v našem českém turistickém dění
a nepochybně tomu tak bude i nadále, což je přání
všech, kdo rádi chodí.

Cyril a Metoděj
Dne 5. července 2018 oslavíme 1155 let od příchodu bratří Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu.
Přenesme se na chvilku do 9. století n.l., do Velkomoravské říše. Do
Čech přichází velké množství duchovních z Německa, Řecka či Itálie
a každý z nich chce šířit svoji víru, což způsobuje, že víra není
jednotná ani pevná. Z historických kronik se dozvídáme, že se
moravský kníže Rostislav rozhoduje upevnit křesťanství a získat
církevní samostatnost. Křesťanství, šířené franckými kněžími, bylo
často povrchní a málokdo mu rozuměl. Byl to záměr, aby mohli kněží
lehce manipulovat s prostým lidem, který nerozuměl německy ani
latinsky.
Proto kníže Rostislav vyslal poselství byzantskému císaři Michalu
III. o radu přibližně v tomto znění:
Jsme, bohu díky, zdrávi. Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů
z Vlach, Řecka a z Němec a ti nás rozličně učili. My Slované však jsme
lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil.
Nuže, vznešený pane, pošli takového muže, který nám poradí „ všecku
spravedlnost“.
Žádosti bylo vyhověno a na Moravu přicházejí v roce 863 solunští
bratři Cyril a Metoděj. Přinesli našemu národu nový jazyk –
staroslověnštinu a první slovanské písmo – hlaholici.
Do tohoto jazyku přeložili také Bibli, liturgické knihy a právní texty,
které přispěly k základu české státnosti.

Útulek pro psy ve Starém Městě
…pomožte nám najít domov pro tyto pejsky:

BARYK – pes, nekastrovaný, věk cca 3 roky, plemeno Labrador,
velikost – velký, nad 30 kg. Povaha: vyrovnaná, přátelská a veselá,
miluje vodu. Vhodný i k dětem.

BLACK – pes, nekastrovaný, věk cca 2 roky, plemeno kříženec
německého ovčáka a labradora, velikost – velký, nad 30 kg.
Povaha: aktivní, k cizím psům dominantní, miluje vodu. Vhodný
pro aktivního majitele se zkušenostmi.
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Přečetli jsme v denním tisku 31. ledna 2017:
„Správce lesa pátral v archivech a obec vysoudila přes sto hektarů lesa“
napsal Miroslav Hanyš v deníku MF DNES a v dalším textu upřesňuje: „Staré Město na Šumpersku vyhrálo několikaletý soudní
spor se státním podnikem Lesy České republiky o 130 hektarů lesa. Soud obci přiznal historický majetek v hodnotě desítek
milionů korun, o nějž přišla v období po druhé světové válce.“
A skutečně, na přelomu roku 2016 a 2017 byl úspěšně dovršen více než pětiletý spor města s LČR o historický lesní majetek.
Staré Město získalo zpět do svého majetku 135 ha lesních pozemků v účetní hodnotě 5 mil. Kč, hodnota porostu na těchto
pozemcích je 77 mil. Kč. V současné době má tedy město ve svém majetku celkem 245 ha lesních pozemků.
V celé záležitosti historického lesního majetku našeho města tak došlo k rozpletení a uzavření nevšedního a letitého příběhu,
sahajícího až do poválečných let novodobé české historie a napravení jedné staré křivdy spáchané téměř před 65 ti lety.
Protože se jednalo velmi složitou záležitost věcně i časově náročnou, požádal jsem Lukáše Koreše, který se v průběhu roku
2011 společně s tehdejším tajemníkem MěÚ Bc. Jaroslavem Mrázkem pustili do vyhledávání historického lesního majetku
obce ve všech katastrálních územích patřících pod správu Starého Města, aby se pokusil celý průběh této kauzy zaznamenat pro
zápis do městské kroniky za rok 2017.
Protože se jedná v novodobé historii Starého Města o záležitost velmi významnou a mezi našimi spoluobčany málo známou,
považoval jsem za vhodné s historií a průběhem této kauzy seznámit prostřednictvím zpravodaje Zlatý roh i naše čtenáře.
Otiskujeme autorem krácenou verzi zprávy do kroniky 2017:
Konfiskovaný německý majetek je po roce 1945 navrhován Místní rolnickou komisí k přídělu novým českým osídlencům,
kteří vytváří Lesní družstvo zemědělců - osídlenců, dále pak obci Staré Město pod Sněžníkem, Oblastnímu horskému
pastvinářskému družstvu a v menší míře místní Ozdravovně, Tuhovým dolům a Státním lesům. Protože sucho roku 1947
a již tehdy počínající kůrovcová kalamita vyžadují ujmutí se držby a zabezpečení řádného hospodaření, potvrzuje na přelomu
roku 1947/48 Ministerstvo zemědělství předání lesa obci. Po Únoru 1948 dochází k celospolečenským změnám, scelování
a kolektivizaci. Na doporučení ministerstva zemědělství předává v roce 1949 místní Lesní družstvo osídlenců své lesy obci
a celorepublikově je na obce vyvíjen nátlak, aby samy utvářely Lesní družstva obcí jako protiváhu státním lesům. Tento
trend bohužel netrvá dlouho, když od 1. 1. 1950 dochází k celkovému zestátnění obecních majetků, které se následně stávají
majetkem veřejným ve správě MNV. Rada MNV nevydrží opakovaný tlak Okresního národního výboru a Akčního výboru
národní fronty a v průběhu let 1951 – 1953 předá své lesy Československým státním lesům. Nepodaří se dokončit rozjeté
přídělové řízení a okolní obce nikdy nevytvoří Lesní družstvo obcí v čele s obcí Staré Město, jakožto největším vlastníkem
lesní půdy v okolí.
Po roce 1989 se snaží Okresní úřady doplnit mezeru v nedokončeném přídělovém řízení a vydávají potvrzení o přídělech, kde
se uvádí, co bylo na základě dekretů konfiskováno a komu přiděleno. Obce jsou od roku 1991 ze zákona povinny si své
majetky dohledat, převést do vlastnictví a začít na nich řádně hospodařit. Ve Starém Městě se i přes opakované výzvy
Ministerstva zemědělství, bohužel dlouhá léta nic neděje. Část lesů (60 ha) se sice v roce 1996 přepisuje do vlastnictví obce,
ale nečinností tehdejšího vedení obce nenávratně unikají značně významné restituce vůči Státnímu statku, Moravolenu
a Pozemkovému fondu. Se slabým pokusem o nápravu se setkáváme až po roce 2001, kdy se dohledává dalších 20 ha lesa,
u kterého se ale nepodaří dořešit dobrovolné předání ze strany Lesů ČR. Po volbách v roce 2010 dochází ke kompletní revizi
veškerého historického majetku, zjišťuje se ohromné množství, které je nečinností vedení města po roce 2001 nenávratně
ztracené. Dochází alespoň v zákonném termínu k podání několika žalob a soudnímu sporu s Lesy ČR, které město Staré
Město definitivně na přelomu let 2016/17 vyhrává a získává tak konečnou výměru 245 ha lesa.
Je ovšem smutné a téměř k nepochopení, že na dořešení a navrácení historického lesního majetku města se muselo čekat
neuvěřitelných 26 let. Přesněji stačilo jedno volební období, které muselo dohnat vše, co se v minulých letech odkládalo
a neřešilo. Svědčí to o přístupu ke svěřeným úkolům, dobře odvedené práci a možná i potřeby generační výměny. Proto je až
téměř s podivem, že u současného vedení města, nezaznamenal tento průlomový a konečný okamžik jakéhokoliv ohlasu či
pozornosti. V záznamech z jednání rady není jediný zápis o vítězném ukončení soudu, fyzickému předávání lesů, natož pak
ze strany vedení obce nějaký komentář ve Zlatém Rohu (pokud tedy nepočítáme článek pana Ing. Černína „Co zaznamenaly
staré kroniky“), když celostátní tisky (MF DNES, Týden, či lesnické Silvarium) věnovaly na svých stránkách dostatek
prostoru k připomenutí Starého Města a jeho vyhraného soudního sporu. Taktéž stojí k zamyšlení odpověď pana starosty na
otázku redaktora MF DNES, kde uvádí, že bývalý tajemník Jaroslav Mrázek a bývalý lesník Lukáš Koreš zaslouží velký dík.
Možná by stálo alespoň za trochu námahy a času jim alespoň osobně, či písemně poděkovat, protože když nic, tak pracovní
přístup bývalého tajemníka Mrázka a jeho podíl a odhodlání byl více než příkladný. Ale to by musely jít veškeré antipatie
alespoň na chvíli stranou. Anebo je to dáno tím, že v současném vedení města sedí i radní, kteří byli v minulosti
vyhledáváním historického majetku pověřeni?
Otázkou k zamyšlení pro následující léta může být, jaký by město mohlo mít z lesů užitek, kdyby nemuselo čekat na jejich
vrácení dlouhého čtvrt století? A jaké problémy přinesou městu nedořešené, promarněné a promlčené zbývající restituce
vůči Státnímu statku a jeho právním nástupcům, stejně tak vůči Pozemkovému fondu ukáže nejspíš čas. Každopádně bylo
dotaženo a dokončeno to, co se začátkem padesátých let utnulo a v devadesátých letech a v období milénia neřešilo. Město
začíná konečně hospodařit na svém veškerém lesním majetku. Škoda jen, že se nepodaří naplnit tehdejší vidinu státu na
utváření Lesních družstev obcí, kdy okolní obce nebyly schopné si v zákonném termínu dořešit restituce anebo se části svých
lesů vzdaly prodejem dříve, než došlo k rozumné myšlence co s jejich hospodařením (Vysoké Žibřidovice, Hanušovice,
Šléglov, Habartice).
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Volby do zastupitelstva města 2018
Máme tady opět volby, jenže tyhle by nás měly zajímat ze všech nejvíce.
Budeme volit do zastupitelstva města. Budeme rozhodovat o tom, kdo chce
pro město opravdu něco udělat, nebo jen slibovat. Pojďme se podívat, co nám
naslibovali naši kandidáti před čtyřmi lety a co z těchto slibů splnili. Sliby
uveřejněné ve ZLATÉM ROHU – říjen 2014.
Začneme KSČM – SLIB – Jsme pro otevřené a spravedlivé řešení
oprávněných požadavků všech našich občanů. K jejich spokojenosti se
budeme snažit přispět k odhalování zneužívání pravomocí, osobních zájmů
jednotlivců nebo skupin.
SKUTEČNOST – Občané v právoplatné petici vyjádřili svůj požadavek –
zrušení výherních automatů – Oprávněnou petici podepsal každý jedenáctý
občan (každý devátý volič). Zvoleni zástupci KSČM ovšem zapomněli na své
sliby a hlasovali pro zachování výherních automatů.
Sdružení nezávislých kandidátů IMPULZ 2014 – jen několik bodů
SLIB – Založme městskou policii a dejme jí jasné pravomoci
SKUTEČNOST – Na dotaz na zastupitelstvu bylo odpovězeno - „je to
finančně náročné“.
Tak se ptám – to jste si nezjistili dřív, než něco slibujete – to by se toho dalo
JEN slíbit.
SLIB – Vytvořme a realizujme projekt dopravně bezpečnostního řešení ve
všech částech města, včetně dopravního značení.
SKUTEČNOST – Dopravní značení v našem městě je stále katastrofální,
některé dopravní značky už vůbec nevypadají jako dopravní značky, ale jsou
to jen plechová kola bez barev – vjezd do ulice Zemědělská od Branné, vjezd
do ulice Polní od zdravotního střediska. Ovšem nejhorší dopravní značka,
která nám zakazuje vjezd všech vozidel a pod ní dodatková tabulka
STÁTNÍMU STATKU vjezd povolen – kolik let už není státní statek ani Ligra
SLIB – Využijme dotační programy a dejme do pořádku bytový fond města.
SKUTEČNOST – Názor člena Rady města dnes? - Stará zástavba sídl.
Budovatelů je zastaralá a náročná na opravy, proto by bylo lepší sídliště
zbourat! Na otázku, kam by se lidé vystěhovali, odpovídá – je mi to jedno!!
Takového radního asi volit nebudeme – vlastně slíbil, že kandidovat nebude.
Hnutí ANO 2011 jen namátkově
SLIB – řádná správa majetku města – nové efektivní a ekonomické využití
nemovitostí města, včetně prázdných objektů a hospodářsky využitelných
pozemků.
SKUTEČNOST – Téměř 3 roky se s prázdnými budovami nic nedělo, necelý
rok před novými volbami se Rada města snaží rozprodat majetek města.
SLIB – Vše na internet
SKUTEČNOST – Nové webové stránky města jsme si určitě představovali, že
budou konečně aktuální. Nebudou na nás vykukovat třeba takové stránky pro
TURISTY, kde doporučíme ke stravování cukrárnu na náměstí, která už tam
několik let není, potom PAPRSEK, kde najdeme foto staré tak 30 let
a nakonec Sněženku v Hynčicích. Ve Starém Městě se asi stravovat turisté
nemají kde. Nebo na nových stránkách najít ordinační dobu lékařů je umění.
O soutěži hasičských mužstev, které se konalo ve Starém Městě, jsme se
nedočetli, ale vše jsme si našli na stránkách města Hanušovice, které
informovalo o soutěži ve Staré Městě!
ZA STARÉ MĚSTO PROSPERUJÍCÍ
Tohle uskupení nám nic neslibovalo a také se toho drželo. Můžeme být rádi,
že když neměli svůj plán na vedení města, pokračují v plánech minulého
vedení (asi ty plány, které dříve kritizovali, byly dobré) – dostavba chodníků,
výměny oken na domech, zateplení, budování multifunkčního hřiště v areálu
školy a jiné.
Křesťanská a demokratická unie
Zvolený člen za unii spolupracuje s koalicí – žádný slib nám nedali.
Srdce na dlani a Volba pro město
Obě uskupení pracují v opozici. Slibů jsme od nich měli spousty, ale pro jejich
realizaci nebyl prostor. Některé body vlastně plní dnešní vedení města, takže
nějakým způsobem jsou plněny.
Čeká nás všechny důležitý úkol – abychom si zvolili vedení města, které své
sliby dokáže dodržet, abychom za čtyři roky mohli udělat lepší hodnocení.

Příprava jízdních řádů železniční
osobní dopravy na období 2018/2019
Provozovatel dráhy, Správa železniční
dopravní cesty, s.o., zveřejnila dne 7.6.2018
návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní
dopravy pro období platnosti 2018/2019,
který byl zveřejněn na webových stránkách
verejnadoprava.kidsok.cz
dole
v sekci
„Jízdní řády“. Jedná se o pracovní materiál,
který bude na základě obdržených
připomínek, podnětů a výše finančních
prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty
dopravci upravován.
Připomínky přijímá Městský úřad v době
úředních hodin do 10.7.2018.

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje:
Vážení občané,
V poslední době se stále častěji setkáváme
s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za
naše zaměstnance a lstivým způsobem naše
klienty obelhávají s cílem získat vlastní
prospěch.
Jako
distributor
elektrické
energie
nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujeme
od klientů na místě předkládat žádné
doklady. Do objektu či na nemovitosti
vstupují naši zaměstnanci jen k účelům
definovaných v energatickém zákoně např.
z důvodu oprav a revize našeho zařízení,
odečtu elektroměrů apod. Naši zaměstnanci
u sebe vždy mají služební průkaz s fotografií
a jeho identitu lze ověřit na bezplatné
poruchové lince 800 850 860.

Ceník služeb sběrného dvora:
papír, pneumatiky
sklo, oděvy, plasty, kovy, dřevo
tiskařské barvy, barvy, laky
nemrznoucí kapaliny,
hydraulické oleje
odpadní mot., převodové
a mazací oleje
biologicky rozložitelný odpad

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Stavební materiály, izolační materiály
(1 tuna):
500,- vč.
stavební materiály na bázi sádry
DPH
směsné stavební a demoliční
500,- vč.
odpady
DPH
Objednání kontejneru až na
500,- vč.
místo
DPH

Provozní doba:

ÚTERÝ
SOBOTA

13:00-16:00
8:00-12:00
9
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Usnesení z 89. Rady města Staré Město ze dne 28.5.2018
1275. Rada města schvaluje Protokol o jednání hodnotící
komise pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Chodník – ulice Jesenická“ a na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
s EKOZIS spol. s r.o. (2 382 609 Kč).T: 20.6.2018, Z: starosta
1276. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
2224/47 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
1277. Rada města schvaluje záměr výměny zemního
kabelového vedení VO na sídlišti 1. Máje a doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu k realizaci
tohoto projektu.T: zastupitelstvo města, Z: starosta
1278. Rada města schvaluje návrh na provedení prací
(chodníky, osvětlení, mantinely, opěrná zeď) nad rámec
projektu stavby Víceúčelového hřiště u ZŠ ve Starém Městě
a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu
k realizaci těchto prací.T: zastupitelstvo města, Z: starosta
1279. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
akci Mezinárodní výstup na Králický Sněžník 2018 mezi
Olomouckým krajem a městem Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 31.5.2018, Z: starosta
Rada města bere na vědomí:
- rozsudek ve soudním sporu mezi městem Staré Město a Lesy
ČR s tím, že rozsudek bude rozeslán zastupitelům
- zprávy Aleny Windové z Rady a Konference Euroregionu
Glacensis a Valné hromady Jeseníky – sdružení cestovního
ruchu

Usnesení z 90. Rady města Staré město
ze dne 4.6.2018
1280. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit odkup pozemku parc. č. 2979/2 v k. ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem
T: zastupitelstvo města, Z: starosta
1281. Rada města schvaluje pronájem multifunkčního
hřiště včetně prostoru pro občerstvení dne 22.6.2018 od
17 hod pro NET-KOVO s.r.o.
T: 22.6.2018, Z: pí Nováková
1282. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti cesty, stezky a inženýrské sítě mezi městem
Staré Město aj. G. a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy.
T: 15.6.2018, Z: starosta
1283. Rada města schvaluje přijetí dotace na akci
Územní plán Staré Město (68 758 Kč)
Rada města bere na vědomí:
- oznámení o konání stanového tábora v termínu 2. –
15. Července 2018 na pozemku p.č. 685 v k. ú.
Chrastice
- žádost o pronájem části pozemku p.č. 73, TTP v k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že bude
zveřejněn záměr pronájmu výše jmenované části
pozemku.
- vyjádření SUEZ k možnostem nakládání se směsnými
komunálními odpady v regionu s tím, že vyjádření
bude rozesláno zastupitelům
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Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu
nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka.
Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního
a společenského života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté
a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci
Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se
definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb
zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské
barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je
červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu
nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země
bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Zemské barvy a znak Moravy, 1900 Nový impuls k rozšíření přišel po
uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly
být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z
důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě
a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky
současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována
Současná podoba moravské vlajky
i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí
narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata,
ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta
Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí
a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
SPORTOVNÍ DEN VE ŠKOLE
Na středu 13. 6. byla ve Starém městě plánována odstávka vody a ke všemu došlo k havárii na elektroinstalaci v budově 106.
Bylo rozhodnuto, že žáci stráví den sportovní aktivitou. Řada tříd se vydala na pochod, např. čtvrťáci se šli projít do Kunčic,
cestou přes kopečky mlsali jahody a borůvky a v Kunčicích se mohli občerstvit na chatě Profesor. Osmáci vyrazili opačným
směrem, a to do Branné, jejich cílem byla místní cukrárna. První, třetí a pátá třída tento den strávily na sportovním hřišti. Počasí
nebylo ideální, ale ani tak špatné, aby si žáci nemohli zahrát fotbal, basketbal, softbal či minigolf. Místo svačinky a oběda jsme
si opekli špekáčky a děti si mohly zakoupit dobroty v bufetu, který nám byl po domluvě s obcí otevřen. Den jsme si všichni
užili a byli jsme moc rádi, že děti dokázaly spolupracovat a všechny si našly vhodnou sportovní aktivitu, která je bavila.
Děkujeme tímto paní Martě Novákové a zaměstnancům obce za dřevo, otevření bufetu i zpřístupnění hřiště a minigolfu.
Zabavit tolik dětí najednou není jednoduché a nám se to s vaší pomocí myslím povedlo.
I. Matkovská
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PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY
V úterý 29. května se žáci třetího a čtvrtého ročníku základní školy sešli ráno na náměstí, odkud se autobusem
odjíždělo do Mohelnice. Každý měl na zádech batůžek se svačinou, pitím a v ruce nesl přilbu na kolo. Někteří
využili cestu k odpočinku, jiní si povídali či zpívali.
Žáci čtvrtého ročníku v Mohelnici usilovali o získání „Průkazu mladého cyklisty“. Aby ho získali, museli prokázat
teoretické znalosti i praktické dovednosti z dopravní výchovy. Na písemný test se čtvrťáci připravovali již ve škole
v průběhu školního roku v rámci hodin vlastivědy, a tak většině třídy nedělal problém. V písemném přezkoušení
dosáhli nejlepších výsledků: Jan Bechr, Jan Hejný a Kateřina Luksová. Druhou částí zkoušky byla jízda na kolech
na cvičném dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Bylo zapotřebí nejen vnímat značky a křižovatky,
ale správně na ně reagovat. Bezchybnou jízdu předvedli: Viktorie Baniová, Eliška Březinová, Jan Hejný a Natálie
Juhaňáková. Zkoušející komisař vyhodnotil, že průkaz si zaslouží všichni zúčastnění.
Třeťáci nejprve zahájili dopoledne jízdou na kolech, koloběžkách i motokárách. Program pokračoval přednáškou
týkající se elementárních pravidel silničního provozu. Děti se dozvěděly, co která značka znamená, proč je důležité
mít přilbu, ale také kdo má v křižovatkách přednost - pravidlo pravé ruky. Ve zbývajícím čase sledovaly zkušební
jízdu starších kamarádů a už ví, co je příští rok čeká.
Kolem poledne se výletní skupina vrátila do Starého Města unavená, ale plna nových dojmů. Žáci třetí třídy se již
teď těší na příští rok, až se do Mohelnice podívají znovu.
M. Švecová

UKÁZKOVÉ CVIČENÍ GYMNASTEK
Ve čtvrtek 14. června v odpoledních hodinách proběhlo v tělocvičně základní školy ukázkové cvičení malých
i pokročilých dětí z kroužku Gymnastika. Průvodního slova se ujala trenérka paní Lenka Jílková. Poté návštěvníci
zhlédli společnou taneční skladbu všech vystupujících. Cvičenci předvedli nově naučené dovednosti především
na trampolíně a na tvrdých i měkkých žíněnkách. Viděli jsme gymnastické prvky jako je kotoul vpřed, stoj na rukou,
rondát, přemet vpřed a vzad, salto či špicar apod. Publikum ocenilo předvedené výkony potleskem.
V letošním školním roce čtvrteční tréninkové hodiny navštěvovalo přes 30 zájemců. Věřím, že chuť dětem do tance
a sportu zůstane.
M. Švecová
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
7. červen 2018 byl pro naše staroměstské prvňáčky velkým dnem. Celý školní rok se pilně učili nová písmenka, skládali
je do slabik, slov a vět a za svědomitou práci byli v tento den odměněni a pasování do stavu čtenářského. Přejeme všem
novým čtenářům krásné, veselé a zajímavé zážitky při čtení svých knih.
J. Podhorová

KONCERT STARÁČKU
Děkujeme všem příznivcům, kteří v pátek 15. června přišli na náš koncert do kulturního domu ve Starém Městě
a zasloužili se tak o příjemnou atmosféru společného vystoupení malých i velkých zpěváků pěveckého sboru Staráček.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: STŘEDA 18.7.2018
periodický tisk územního samosprávného celku
ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu dni v měsíci ve Starém Městě, vydává Město Staré
Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. IČ 00303364, ev. č. MK ČR E 13110. Případné příspěvky doručte
do TIC nebo na e-mail: info@mu-staremesto.cz.
UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE
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