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Zlatý 
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Prosinec 2019

roč. XXV

č. 12

A zase je tu ten vánoční
(ne)klid
Nebudeme si nic namlouvat. Vánoce mají být svátky
klidu, ale než usedneme ke
štědrovečerní večeři, snažíme se stihnout všechno
možné, jen aby ta chvilka
byla dokonalá. Díky tomu
je pro většinu z nás období
před Štědrým dnem plné
vykřičených
nákupních
center, internetových eshopů a počítání našich
finančních možností, takže
vyprávění o klidných Vánocích na nás působí jako
science-fiction, popřípadě
nám připadají taková hesla
minimálně
podezřelá
s nádechem podfuku. I
proto přibývá lidí, kteří
tvrdí, že nemají Vánoce
rádi. Buďme ale upřímní.
Vánoce za nic nemůžou.
Můžeme si za to sami, necháme-li se strhnout proudem. Ale vždycky to můžeme zkusit i jinak.
Co kdyby vrcholem Vánoc
nebyla super drahá stavebnice Lega nebo nový
mobil, ale společně strávený večer třeba u pečení
cukroví nebo nad domácím
punčem. Co kdybychom
více energie než na vytvoření perfektní atmosféry
vynaložili prostě jen na
společně strávený čas bez
cíle a důvodu. A když si

zase jednou pořádně popovídáme, můžeme s úžasem
sledovat, jak nikdo z nás
není perfektní a jak je to
úlevné zjištění, které sejme
většině z nás z beder břímě
snahy vytvořit iluzi perfektního života. Třeba díky
tomu strávíme i méně času
s moderními technologiemi
sdílením fotografií našeho
uspěchaného
zdánlivě
bezchybného světa. Protože nedokonale nazdobené
perníčky sice nevypadají,
ale skutečně chutnají stejně
jako ty z časopisu na domácí štěstí a když je místo
fotografování prostě zbaštíte, a to klidně ještě než
začnou Vánoce, budou ještě
chutnější. A když je navíc
spořádáte i s dětmi, budete
mít i báječný pocit spiklenectví.
Zkrátka, netlačme na pilu a
nechme ten prosinec tak
trochu plynout. Šetřeme
energii a naučme se znovu
milovat různorodost a
nesnažme se ani nás, ani
druhé, ba ani Vánoce nacpat do uniformy. Je to
namáhavé a výsledek většinou nestojí za to, protože
radost z dokonalosti trvá
jen chviličku. Místo toho si
k Vánocům dejme prostor
k nedokonalosti – zpívejme

klidně falešně, ale nahlas; upečme naprosto
neforemné
vanilkové
rohlíčky; válející se
hračky ukliďme posunutím nohou do rohu místnosti; perníčky namočme do čokolády místo
snahy o vytvoření belgické krajky; nezírejme
na internet v zoufalém
hledání, jaké další super
vánoční zvyky bychom
měli ještě dělat, abychom byli in - zkrátka
šetřeme sílu na to důležitější – na čas, který
nám byl dán s druhými.
Koukejme jim do očí a
mluvme nebo i jen mlčme, když nás to bude
bavit. A taky poslouchejme – od starších lidí
se dozvíme důležitější
věci o životě než
v internetových diskusích a od dětí se naučíme, jak si užít život tady
a teď. A nakonec se
usmějme. Na sebe i na
ostatní. Zaženeme tak
bubáky, čerty, škarohlídy a podobnou havěť. A
to teprve budou klidné
Vánoce!
Přejeme Vám krásný a
nedokonalý advent!

8Kč

Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty
nejočekávanější a nejhezčí
svátky roku, Vánoce.
V tento nádherný čas, kdy si
většina křesťanského světa
připomíná narození Ježíše
Krista, si projevujeme vzájemnou úctu a lásku. Příprava a těšení se na Vánoce je
vždy
naplněna
jakousi
zvláštní atmosférou, kdy lidé
v sobě objevují ochotu pomoci druhým, obdarovat je,
setkávat se a vzájemně si
vycházet vstříc. Věřím, že
letošní Vánoce nebudou
v tomto směru žádnou výjimkou.
Tento krásný čas nám připomíná vůně stromku, který
budeme za chvíli zdobit nebo
cukroví a medovníky, které
se pečou v našich domovech.
Na tento čas se těšíme všichni - mladí stejně jako staří.
No jisté je, že naši nejmenší
už odpočítávají dny, kdy
nastane den Vánoc a už se
těší na dárečky, které si přály.
Vážení a milí spoluobčané
dovolte mi, abych Vám i já
v tomto nádherném čase
popřál požehnané prožití
vánočních svátků, tak i
úspěšný vstup do nového
roku. starosta Jiří Kamp
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PŘIPRAVUJE SE

Cestující přes šumperské autobusové nádraží čekají
velké změny
Den D nastane 13. ledna 2020
Bude to velká změna, která
si vyžádá hodně trpělivosti,
jak ze strany cestujících,
tak místních obyvatel.
Kvůli výstavbě dopravního
terminálu bude šumperské
autobusové nádraží přemístěno na náhradní plochu do ulic Jeremenkova,
Fialova a E. Beneše. Den D
nastane 13. ledna 2020,
autobusy by se měly vrátit
zpět do konce listopadu
2020.
Poté, co začne náhradní
stání pro autobusy fungovat, bude provoz ve Fialově
ulici jednosměrný, vjezd
bude povolen pouze autobusům dopravní obsluhy,
umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude
sedm stání pro autobusy,
cestující
budou
mít
k dispozici
přístřešky.

Výstupní zastávky budou
v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici E.
Beneše. Ulice na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou
maximální dobu bude trvat
přestup z vlakového nádraží. I z důvodu této časové
prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy
pojedou o několik minut
dříve, aby lidé měli čas na
přestup.
Pro provizorní autobusové
nádraží město Šumperk
zvolilo nejbližší možnou
lokalitu, která je vzdálená
zhruba čtyři sta metrů od
vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat
městští
strážníci
v součinnosti s Policií ČR.

Provoz
informační
kanceláře,
WC
pro veřejnost a zázemí pro
řidiče bude po celou dobu
zachováno v původní výpravní budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží
společně
s prostorem
přednádraží promění v
moderní dopravní terminál. Součástí areálu bude
rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro autobusy. Chybět zde nebudou
moderní informační tabule,
chytré lavičky, cyklo věž
pro více než stovku kol, a
další mobiliář. Na autobu-

sovém nádraží, jehož rekonstrukce
odstartuje
v roce 2020, vzniknou nové
zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový a zabezpečený
kamerovým
systémem.
Celé autobusové nádraží
bude pokryto bezplatnou
wifi sítí. Poslední novinkou,
kterou odhlasovali šumperští zastupitelé, budou
zelené střechy jak na zastávkách, tak na výpravní
budově, součástí projektu
je i záchytná jímka na dešťovou vodu. (tisková zpráva MÚ Šumperk)

Od prosince dochází ke změnám v jízdních řádech
I letos dochází v prosinci ke
změně v jízdních řádech.
Pro ty, kteří se chystají na
cesty po 15. prosinci 2019,
přinášíme alespoň základní
jízdní řád vlakových spojení mezi Starým Městem a
Hanušovicemi. Pro delší
cesty je třeba zkontrolovat
návaznost spojů, jejichž
úprava může vést ke zrušení nebo vytvoření spojů
popřípadě úpravě čekacích
dob. Jízdní řád pro další
tratě
naleznete
na

www.szdc.cz/cestujici/jizd
ni-rad-2020.
Kromě změn v jízdním
řádu, čekají cestující i další
novinky. Občané jezdící v
Olomouckém kraji vlakem
budou mít od 1. ledna 2020
výrazně snazší cestování.
Změny vyplývají z nově
uzavřené smlouvy mezi
krajem a Českými drahami.
Nová opatření se dotknou i
vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah

v Olomouckém kraji bude
od 1. ledna 2020 platit
krajský tarif IDSOK a tarif
TR10 se slevami IN25 a
IN50. Pokud lidé zvolí tarif
IDSOK, budou moci přestupovat mezi různými dopravními
prostředky.
Cestující díky tomu budou
moci využít k přepravě
vlaky, autobusy i městskou
hromadnou
dopravu.
Od stejného termínu bude
možné s Jízdenkou IDSOK
cestovat také rychlíky a

expresem Českých drah.
Pravidla budou platit i ve
vlacích dopravce RegioJet
na trati Kojetín – Přerov –
Hranice.
Informace o dalších změnách budou průběžně na
webu idsok.cz. Cestující se
mohou obrátit také na
Infolinku IDSOK na telefonní číslo 588 88 77 88
denně od 5 do 22.30 hodin.
Aktuální autobusové jízdní
řády naleznete v samostatné příloze. (red, IDSOK)
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KULTURA

Knižní tip na prosinec …
Název knihy: Tíživá svědectví
Autor: Vít Lucuk
Vít Lucuk, autor vzpomínkových knih o osudech lidí ze severní Moravy, vydal
čtvrtý díl nazvaný Tíživá svědectví. Jedná se o dvojdílnou publikaci zajímavých
příběhů lidí ze Šumperska, Javornicka, Jesenicka, Zábřežska, Mohelnicka, Vidnavska a Zlatohorska v letech 1938 – 1989. Kniha je k dostání v Infocentru.

Tip Infocentra
Dalším tipem pro zimní večery jsou zajímavé DVD encyklopedie z dílny Videostudia SUA SPONTE Ostrava. Jedná se o videotvorbu v oblasti přírody a myslivosti – DVD Savci a Ptáci. Prostřednictvím těchto DVD můžete poznat vzácné
druhy ptáků, slyšet jejich hlasy, vnímat majestátnost dravců nebo se seznámit se
všemi druhy vodního ptactva. Můžete být v těsné blízkosti říjného jelena, dívat
se do světel zuřivého kance nebo sledovat táhnoucí smečku vlků. Encyklopedie
je vysoce ceněna nejen odborníky z řad školství, přírodních věd a myslivosti, ale
také širokou veřejností. (Nejedlá)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - PROSINEC
Sobota 28. 12. 2019 v 16.00
Toy Story 4 (animovaná rodinná komedie, 100 minut)

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a
chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho
věrným kamarádům docela nový velký svět. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 28. 12. 2019 v 18.30
Ženy v běhu (komedie ČR, 93 minut)

Věra (Z. Adamovská) je pevně rozhodnutá splnit poslední přání svého muže Jindřicha –
zaběhnout maraton! Emancipovaná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si
trasu rozdělí a zdolají těch 42 kilometrů jako rodinnou štafetu. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu zbývají tři měsíce a trenér Vojta (V. Polívka) připravil
skvělý kondiční plán. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (T. Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel
(O. Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (V. Khek
Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší
Kačka (J. Boková) sice chlapa má, ale ten má zase manželku. Svérázná maminka Věra
proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu … Vstupné 65,- Kč.

Neděle 29. 12. 2019 v 16.00
Aladin (dobrodružný rodinný muzikál, 128 minut)

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká
okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný
příběh Miguelovy rodiny. Vstupné 50,- Kč.

Neděle 29. 12. 2019 v 18.30

Román pro pokročilé (komedie ČR, 95 minut)

Hlavní hrdina Rudolf (M. Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném
nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (M. Etzler).
Rudolf se zmítá mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež
mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. Navíc se musí pánové vypořádat i s protivnou majitelkou sousedního hotelu (J. Čvančarová), které tak nějak omylem
vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (B.
Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke
všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy.
Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (V. Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (V.
Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic. Vstupné 65,- Kč.

Změna programu vyhrazena

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI PROSINCI
POSLEDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 2. prosince v 19.00

Václav Hybš před více než 40 lety založil
obdivuhodnou tradici vánočních koncertů.
Nyní se rozhodl, že tuto mimořádnou
tradici ukončí. Jako hlavní host večera se
představí jedna z nejvyhledávanějších
hereček Kateřina Brožová. Vstupné 260,-,
290,- a 320,- Kč. Více info na
www.kulturak.info

JIŘÍ KOLBABA: BHÚTÁN – ZEMĚ
HŘMÍCÍHO DRAKA
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 5. prosince v 18.00

Přijměte pozvání do království, které vede
osvícený a obdivovaný panovník. Zakázal
používání igelitových tašek, kouření a stanovil, kolik území musí pokrývat lesy. Království neměří úspěch pomocí HDP, ale tzv.
Velkým domácím štěstím. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč, děti do
15 let 50 Kč. Více info na www.kulturak.info

JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK MICHALA
TUČNÉHO
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 6. prosince v 20.00

Kapela Jelen se vrací do Zábřehu. Po mimořádném úspěchu loňského turné s Míšou
Tučnou, dcerou countryové legendy, se
Jelen rozhodl pro pokračování. Vstupné
440,- v předprodeji, v den akce 490,-. Více
info na www.kulturak.info

ADVENTNÍ DEN V KRAKOVĚ
Místo odjezdu: Hanušovice pošta v
5:30, Šumperk hotel Grand v 6 hodin
Datum: 7. prosince

Sváteční, romantický den s vůní punče na
nejstarším evropském náměstí. Program:
ráno odjezd směr Český Těšín, pěší procházka Krakovem, nákupy na vánočních
trzích – osobní volno. Přihlášky – Zdeněk
Spáčil, tel. 608 834 221 nebo v TIC Hanušovice. Cena zájezdu 650,- Kč.

VÁNOČNÍ JARMARK
Místo: Tančírna v Račím údolí u Javorníka
Datum: 8. prosince

Zpříjemněte si adventní čas na vánočním
trhu v krásném prostředí Tančírny v Račím
údolí. Akce trvá od 10 do 16 hodin. Více info
na www.tancirna.rychleby.cz

TESTOVÁNÍ LYŽÍ LUSTi
Místo: Ski areál Branná
Datum: 7. – 8. prosince 9.00 – 15.00

První testování Lyží LUSTi v zimní sezóně a
to v Branné "u bandity"! Zapůjčení lyží je
zadarmo přímo u svahu. Během dne můžete
vyzkoušet tolik párů, kolik sami stihnete.

ZLATÝ ROH/PROSINEC 2019

4

STALO SE

Dny armády 2019
Vážení čtenáři - spoluobčané, tímto článkem bychom
se chtěli ohlédnout za naší
zářijovou akcí. Touto, již
druhou
vojenskohistorickou akcí v našem
muzeu, jsme chtěli přiblížit
široké veřejnosti bohatou
historii naší armády. Historii armády, která byla zajímavá technickým vybavením i vysokými morálními
a charakterovými hodnotami. V naší armádě jsme
měli vždy spoustu výjimečných osobností jak
v technickém zaměření, tak
ve vzdělanostním, bojovém
i sportovním směru. Právě
prostřednictvím
této
vzpomínkové akce jsme
chtěli ukázat, že si nehrajeme na vojáčky a nepropagujeme válku. Ale naopak, poukazujeme na nesmyslnost války a na druhé
straně chceme ukázat odhodlání se zlu postavit a
dokázat se proti němu
bránit. Proto jsme hlavní
historickou ukázku věnovali volnému zpracování
událostem roku 1939 ve

Frýdku – Místku, kde se
posádka 8. pěšího pluku
pod vedením kapitána
Pavlíka postavila na odpor
nacistům a k obraně státu.
Němci byli sice odraženi,
ale nakonec byli naši vojáci
donuceni kapitulovat. A
následovala okupace, protektorát a konec samostatné republiky.
Na tomto místě bych chtěl
poděkovat všem těm, bez
kterých bychom tuto akci
nemohli uskutečnit a to
zastupitelstvu
Starého
Města, dále organizacím
PRO-BIO, NET KOVO, Farma Pohoda, Chata Paprsek,
Pivovar HOLBA Hanušovice, Firma KREMO, penzion
Národní dům, restaurace
Pod Javorem, cukrárna U
Otesánka, Ing. Bořivoj
Hložek – projektová činnost ve stavebnictví a
v neposlední řadě všem
účinkujícím, vojákům aktivních záloh ženijní záchranné roty Bechyně, SDH
Staré Město ale také všem
členům
Staroměstských

patriotů, dobrovolníkům a
staroměstským skautům.
A protože se blíží konec
roku, chtěl bych Vám všem
popřát ještě spoustu krásných dnů, krásné prožití

nadcházejících Vánoc a
také hodně zdraví a štěstí v
novém roce. (Za Staroměstské patrioty Pavel
Bíro)



PÍŠETE NÁM

Jak rychle zapomínáme
Ně kolik let nazpě t jsme mohli v naš em ROHu č ı́st př ı́spě vky pana Františ ka Miko, jaký je neš var př itloukat vš echny mož né
plaká ty na strom. Tě ch č lá nků bylo ně kolik, až nakonec vš ichni pochopili, ž e je to opravdu š patné . Pan Miko svý mi č lá nky
opravdu dosá hl toho, ž e plaká ty se zač aly vyvě šovat jen na mı́sta k tomu urč ené . Ale po pě ti letech, od smrti pana Františ ka
Miko, už zase ně kdo vesele zatlouká své plaká ty na strom, jako by to byla vý vě snı́ tabule. Vě řı́m, ž e ten, kdo toto prová dı́, si
uvě domı́, ž e strom urč itě nenı́ to pravé mı́sto na vyvě šová nı́ plaká tů ! (Jiřina Žižková)

Přání k Vánocům

Nastává doba adventní a sladké čekání,
na krásné chvíle vánoční a šťastné setkání.
Navštíví nás ti nejbližší, budem se s nimi radovat,
tešit se na veselé Vánoce, šťastně je s nimi prožívat.

Až uslyšíme zvonu hlas, oznámí nám, že přišel ten krásný čas
milé, veselé Vánoce, že přišly zase po roce.
Přichází zase k nám Ježíšek a pocit štěstí do duše dává.
A těm nejmenším pod stromeček radost z dárečků rozdává.

Naše děti jsou nám nejdražší, vroucně je obejmeme,
otevřeme jim svá srdce, lásku jim věnujeme.
Co může být lidem milejší než objetí drahé maminky,
a ti, co už je nemají, mají už jen své vzpomínky.

Vždyť Vánoce jsou o lásce, sblížení a také odpuštění,
mějme svá srdce tomu otevřena, větší cit jak láska na světě není.
Oslavme všichni ten svatý Štědrý den a splňme si jeden krásný sen.
Ať mír a klid všude nastane a jen štěstí lidem zůstane. (A. R.)

Poděkování je na místě
Ráda bych jménem seniorů ve Starém Městě poděkovala naší Komisi pro zdravotní a sociální péči za oživení tohoto podzimu díky zájezdům do termálních lázní ve Velkých Losinách. Nejenže tělo ocenilo odpočinek a relaxační účinky místních
lázní, společně strávený čas nabudil i duši. Takže díky za dobrý nápad, organizaci i zajištění cesty. A klobouk dolů za to, co
všechno pro seniory ve Starém Městě děláte. (Eva Řezníčková)
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Topná sezóna v plném proudu
Začíná zima a topná sezóna
je v plném proudu. Na
ovzduší to začíná být znát a
rozhodně nelze mluvit jen o
tradičních baštách špatného
vzduchu, jako jsou velká
města. Nemalý vliv mají na
čistotu ovzduší i lokální
topeniště. Každý dům může
ve skutečnosti to, co dýcháme, ovlivnit více, než si
často sami připouštíme. A
v místních horách, kde je
jedno z nejčistějších ovzduší v republice, je rozdíl mezi
létem a topnou sezónou
velmi výrazný. V zimních
měsících,
kdy
chladný
vzduch tlačí kouř z komínů
dolů, se ve Starém Městě
dýchá o poznání hůře, nemluvě o tom, že prádlo si na
šňůry troufne pověsit už
málokdo.
V topné sezóně díky lokálním topeništím přibývá
hodně dní, kdy můžeme mít
podrážděné sliznice nosu i
hrdla, kdy špatný vzduch
způsobuje bolesti hlavy a
má dopad na celou dýchací
soustavu. Přestože největší
problémy mívají děti, starší
lidé a lidé chronicky nemocní, ani zdravým dospělým jednotlivcům špatný
vzduch neprospívá.
Zatímco kontroly emisí
velkých podniků mají jasně
daná pravidla, lokální topeniště jsou v tomto ohledu
problematičtější. Pravidla
pro topení v rodinných a
jiných obytných domech
jsou
také
zakotvena
v zákoně, pouze jejich kontrola je o poznání obtížnější.
Nejdůležitější je tedy dodr-

žovat pravidla podle svých
nejlepších schopností a
možností, tj. mít odpovídající kotel, nespalovat škodlivé materiály a odpadky,
spalovat 1-2 roky suché
dřevo, spalovat za přístupu
vzduchu či pravidelně čistit
kotel i komín a jiné. „Kouř z
komína nerespektuje hranici pozemku a obsluha výrazně ovlivní to, co jde z
komínu, proto je důležité
zásady správného topení
neustále připomínat a hovořit o nich", říká Jiří Horák,
vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra
na VŠB-TU v Ostravě.
Co ale dělat, když soused
pravidla nedodržuje a obtěžuje své okolí kouřem, čímž
se mimo jiné dopouští přestupku a může mu být udělena pokuta? Úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních topenišť je
obecní úřad obcí s rozšířenou působností. Ten má
potřebné kompetence v
ochraně ovzduší, ale také z
hlediska hospodaření s
odpady. V případě, že skutečně dochází k obtěžování
kouřem, zahájí přestupkové
řízení. Od ledna 2017 je
dokonce možné fyzicky
kontrolovat domácí topeniště, nicméně to je až
krajní řešení. Především má
obec oprávnění uložit provozovateli
znečišťujícího
zdroje opatření ke zjednání
nápravy nebo pokutu. Povinnost neobtěžovat nikoho
kouřem mají provozovatelé
všech spalovacích zdrojů
znečištění ovzduší bez

rozdílu jejich velikosti. Tato
povinnost vyplývá z § 17
odst. 1 písm. b) ve spojení §
4 odst. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. Kromě zákonných
postupů při řešení obtěžování nabízí i alternativní
řešení aplikace Čistý komín
2.0, kterou provozuje veřejně prospěšná společnost
Čisté nebe a je podpořena i
Ministerstvem
životního
prostředí (MŽP). Aplikace
obsahuje celorepublikovou
mapu „čmoudilů“, a tím si
klade za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu
vytápění v domácnostech.
Obtěžování kouřem se
obecně měří ne pocitem
okolí, ale objektivními parametry, jak je například
barva kouře vycházející
z komínu. Tmavost zbarvení kouřové vlečky totiž
přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných
částic. Přípustnost tmavosti
kouře stanoví právní předpis podle Ringelmannovy
metody, což je prakticky
škála různých odstínů šedé
posuzované ze vzdálenosti
150 až 400 m od pozorovaného komína s výjimkou
prvních 30 minut po roztápění.
Kromě správných metod
topení jsou důležitá i samotná topná zařízení. Nezapomeňte se tedy pořídit
kvalitní kotel, ostatně od
září 2022 již budou zakázány kotle nižší než třetí
emisní třídy. Pokud vlastníte kotel nižší třídy, myslete
pomalu na výměnu. Na

AKTUÁLNÍ TÉMA

výměnu starého kotle lze
využít dotace v rámci letošní výzvy MŽP Nová zelená
úsporám. Letošní kotlíkové
dotace pro Olomoucký kraj
jsou již prakticky vybrány,
nicméně až do konce roku
můžete svou žádost zaevidovat a vyčkat, stát totiž
ohlásil uvolnění dodatečných finančních prostředků.
V případě jakýchkoli zařízení na pevná paliva, musí
uživatel pamatovat také na
povinné pravidelné revize.
Druhá povinná revize musí
být provedena do konce
tohoto roku a pak každé
další tři roky užívání. Od
letošního září se už nemusíte bát ani zneužívání této
povinnosti revizními techniky v podobě astronomických cen za kontroly. Od
prvního září by vás revize
starého kotle neměla přijít
na více než 1 585 Kč bez
DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1 848 Kč bez
DPH. Limit na cenu stanovila nová vyhláška MŽP platná od 1. září 2019. Během
podzimu se také rozeběhla
ministerská databáze revizních techniků, a tak budete moci porovnávat jejich
ceny a volit přijatelnější
verzi.
Nejdůležitější ale vždy bude
vlastní zdravý rozum a
spoluzodpovědnost
za
čistotu okolního ovzduší.
Kromě okolních hor, je totiž
právě čistý vzduch zdejším
bohatstvím. Otázkou tedy
je, zda si jej užijeme plnými
doušky nebo se prokašleme
k dalšímu jaru. (red)

INZERCE

NABÍZÍME
Zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního
Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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Rozvoj regionu vyhrál nad stromy
V letošním roce doznala
místní silniční infrastruktura rozsáhlých změn.
Dochází
ke kompletní
opravě silnice mezi Hanušovicemi a Stříbrnicemi a
došlo i na rekonstrukci
několika mostů. Celá akce
spadá do operačního programu
Evropské
unie
pro rozvoj
přeshraniční
spolupráce pro období
2014-2020 a jejím zadavatelem je Olomoucký kraj.
Hlavním cílem projektu je
podpora růstu zaměstnanosti prostřednictvím dalšího rozvoje potenciálu
přírodních a kulturních
zdrojů
v česko-polském
příhraničí.
Zajištění dokumentace pro
stavební
povolení
v případě
rekonstrukce
silnice II/446 Hanušovice –
Seninka bylo zadáno v roce
2016. V roce 2018 pak byla
na dílo vyhlášena veřejná
zakázka za zhruba 120 mil.
Kč. Dle harmonogramu
projektu se ukončení opravy očekává v roce 2020.
Podle slov starosty Jiřího
Kampa by mělo dojít

v příštím roce k dokončení
stávajících oprav a zároveň
proběhnou některé další.
„Dokončují se dva mosty U
Vysokých Žibřidovic a most
na odbočce do Stříbrnic.
Dokončení opravy silnice u
Žibřidovic bude pokračovat
roce 2020. Ještě nás čeká
stavba nového mostku u
„Trubičkárny“ a nových
busových zastáv 
Květné, u Trubičkárny a na
odbočce
na
Stříbrnice.
Opěrná stěna při sjezdu
náměstí bude realizována
taktéž vpříštím roce.“
Je nezpochybnitelné, že
díky těmto opravám dojde
ke zvýšení bezpečnosti
provozu na silnicích do a ze
Starého Města a současně
se zjednoduší dostupnost
regionu. Bohužel negativním důsledkem celého
projektu je vykácení až
několika stovek stromů
podél daných komunikací.
Stromy jsou káceny jak
z hlediska
bezpečnosti
provozu, tak kvůli potřebě
rozšíření komunikace.
Zásah na cestě Hanušovice
– Staré Město je viditelný;

ovšem vykácení stromů
v aleji na Květnou a budoucí kácení stromů k odbočce
na Kunčice výrazně změní i
celkový charakter okolního
prostředí. Názory na takovou úpravu krajiny se různí. Na jedné straně stromy
u silnic například snižují
přirozeně množství sněhu
na vozovce a každý z nich
je důležitý klimaticky i
coby krajinotvorný prvek,
na straně druhé šíře dané
komunikace není v dnešní
dopravní zátěži bezpečná a
některé stromy jsou v důsledku nedostatečné péče
poškozené či usychající.
Souhlas s vykácením vydal
Městský úřad ve Starém
Městě jako odpovědný
činitel v ochraně životního
prostředí na základě přiloženého
dendrologického
průzkumu, souhlasu všech
zainteresovaných vlastníků
pozemků a vyjádření povodí Moravy. „
kácení bylo mnoho připǦ
mínek. Před povolením ke
kácení bylo proved Ǧ
drologické posouzení všech
stromů, bez kterého by

nebylo možné tyto stromy
kácet. Je nutno říct, že je to
součástí celého projektu
opravy této silnice. V části
od kurtů po odbočku do
Stříbrnic se bude cesta
rozšiřovat. Je to také opaǦ
ření za bezpečnosti
provozu na této silnici. Za
tyto stromy se už nyní prǦ
vádí náhradní výsadba,
která bude pokračovat i
příštím roce“ vysvětluje
starosta města.
Náhradní výsadbu 339
stromů na relevantních
pozemcích podél silnice
II/446 musí provést zadavatel. Sázet se budou především lípy a jeřáby, o
které se bude muset zadavatel také postarat alespoň
v délce 5 let. Ani město
snad péči o stromy ale
nebude zanedbávat. Rada
města totiž schválila dendrologický průzkum a
zhodnocení stromů na
veřejných plochách, které
bude zveřejněno na portálu
Stromy pod kontrolou.
Dalším krokem bude návrh
a doporučení na ošetření
stromů. (red)

PROSINCOVÉ VAŘENÍ

Domácí trdelník
Spolu s adventem přichází čas na vánoční trhy – místa, která pokouší nejen peněženku, ale především smysly všudypřítomnou vůní vánočních specialit. Neodmyslitelnou součástí stánkových lákadel jsou kromě jiných i trdelníky. Se skořicí,
s cukrem, kakaem, někdy i s náplní ze zmrzliny a čokolády, zkrátka podle libosti. Dát si na vánočních trzích trdelník je
takřka povinností, ale co si budeme povídat, nejsou zrovna levnou záležitostí a navíc ne všichni v tom rušném adventním
období najdou čas navštívit trhy. A tak jsme si pro vás připravili recept na domácí trdelník, abyste si vychutnali tu báječnou předvánoční atmosféru i doma a v klidu.
Ingredience: 500 g polohrubé mouky, 80 g másla, 2 vejce, 3 lžíce moučkového cukru, 250 ml mléka, 1 kostku droždí, špetku
soli, skořicový (případně i vanilkový cukr) na posypání

Postup: Nejprve je potřeba připravit si kvásek – do větší misky nasypeme mouku, uděláme důlek, do kterého nalijeme
trochu vlažného mléka, přidáme cukr a nadrolíme droždí. Dáme na teplé místo a necháme 15 minut pracovat. Posléze
přidáme do těsta ostatní ingredience, těsto vypracujeme, necháme na teplém místě, přikryjeme utěrkou a necháme zhruba
30 minut vykynout, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem.
Z vykynutého těsta uválíme placku a nařežeme na pásky široké cca 3 cm a vysoké cca 4 mm. Těmito pásky obtočíme kremrolové trubičky (možno použít i zavařovací sklenice nebo nápojové plechovky obalené alobalem), pozor, pásky se musí
překrývat, a potřeme je vejcem (možno přidat trochu mléka) nebo olejem a posypeme skořicovým a vanilkovým cukrem.
Kdo nemá rád dobroty příliš sladké, tomu postačí jen skořicový cukr. Na pečení je vhodný hlubší plech, trubičky opřeme o
stěny plechu, aby těsto zůstalo ve vzduchu. Pečeme zhruba 8–10 minut o teplotě 180 ˚C. Během pečení je vhodné trdelníky
otočit. Až získají krásnou zlatočervenou barvu, tak je vyndáme a znovu obalíme ve směsi vanilkového a skořicového cukru.
Tím je trdelník hotov a můžeme si už jen pochutnávat. Dobrou chuť! (red, fresh.iprima.cz).
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 26. Rady města Staré Město ze
dne 30. 10. 2019

240. Rada města schvaluje přijetí dotace a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů
na FILMFEST Staré Město 2019 ve výši 40 000 Kč mezi
Olomouckým krajem a městem Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
241. Rada města schvaluje cenovou nabídku Jesenické pohybové školičky, z.s na cvičení s dětmi (1 200 Kč/1,5h)
242. Rada města ruší usnesení rady města č. 228 ze dne
30.9.2019 (záměr pronájmu garáže na pozemku p.č.st. 724
v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem)
243. Rada města schvaluje záměr na zadání projektu na
přestavbu bývalé MŠ, ul. Hanušovická a pověřuje starostu
jednáním s projekční kanceláří
244. Rada města schvaluje záměr na zadání projektu na
přestavbu MEMENTO MORI a pověřuje starostu jednáním s
projekční kanceláří
245. Rada města schvaluje zadání zpracování žádosti o
dotaci na pořízení varovného a lokál. výstražného systému
246. Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k Partnerské
smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a městem
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného
dodatku.
247. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni cesty (pozemek parc.č.st. 13 v
k.ú Nová Seninka) mezi městem Staré Město a současným
vlastníkem O. W., Palackého třída 2622/123, 612 00 Brno a
každým dalším vlastníkem nemovitosti parc. č. 2018/1
v k.ú. Nová Seninka a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
248. Rada města schvaluje cenovou nabídku Stanislava
Marka, Svobodova 149, 790 55 Vidnava na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Staré Město, Kunčice –
rekonstrukce veřejného osvětlení“ (153 000 Kč)
249. Rada města schvaluje prodej 9 m2 použité zámkové
dlažby J. P., Květná 249, 788 32 Staré Město za cenu 135
Kč/m2
Rada města bere na vědomí:
- žádost J. K. o pronájem pozemku p.č. 2973/2 v k.ú.Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že výše jmenovaný
pozemek je v současné době pronajat
- žádost HZS o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na vybavení jednotky na centrální požární stanici Šumperk (pořízení záchranářské termokamery s příslušenstvím) s tím,
že žádost bude předložena k projednání
- žádost M. G. o přidělení bytu s tím, že žádost bude zapsána
do seznamu žadatelů o byt
- žádost Ing. Z. V. Ph.D o odkoupení pozemku p. č. st. 1024,
včetně stavby bez čísla popisného v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k
projednání na zasedání zastupitelstva města
- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Staré Město

Výpis z Usnesení z 27. Rady města Staré Město ze
dne 11. 11. 2019
250. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi Lesy ČR
(dárce) a městem Staré město (obdarovaný) na podporu
činnosti dobrovolných útvarů požární ochrany na projekt
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„Ochranné pomůcky pro práci s motorovou pilou pro JSDH
Staré Město“ (9 926 Kč) a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
251. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku
p.č. st 531 o výměře 100 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a Z. N., Horní
319, Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
252. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce a.s a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
253. Rada města schvaluje nabídku ENVIPARTNER s.r.o. na
služby na zpracování projektové dokumentace, zadávací
dokumentace, žádosti o dotaci na protipovodňová opatření
města Staré Město (digitální vysílací zařízení, bezdrátové
hlásiče a reproduktory, hladinoměry, srážkoměr
160
000Kč)
254. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušení
usnesení č. 24/11 z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne
24. 5. 2011 (prodej pozemků) Zásad pro prodej bytových a
nebytových prostor ze dne 24. 8. 2007 včetně Dodatku č. 1
ze dne 25. 10. 2007 k Zásadám pro prodej bytových a nebytových prostor ze dne 24. 8. 2007 od 1. 1. 2020
255. Rada města schvaluje záměr směny pozemků mezi
ÚSOVSKO a.s. a městem Staré Město z majetku města pozemky parc. č. st. 177/2 (48 m2), 178/2 (29 m2), parc.č.
511/1(60 m2), 511/5 (40 m2), 511/6 (48 m2), 511/14 (32
m2), 1411/10 (205 m2), 1411/12 (101 m2), 1411/13 (58
m2), 1411/ 14 (109m2), 1411/15 (34 m2), 1411/16 (15
m2), 1411/17(15 m2) 511/11 (57 m2), 1413/1 (1466 m2),
511/9 (145 m2), 511/3 (19 m2), 511/2 (87 m2), 1414 (270
m2), 390/8 (403 m2), 397/1(418 m2) vše v k.ú. Kunčice
pod Králickým Sněžníkem do majetku městapozemek parc.
č. 2432 (3819 m2) v k.ú. Nová Seninka
256. Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy z
bytu č. 2, Hanušovická 57, Staré Město uzavřené s H. L. z
důvodu neplacení nájemného
257. Rada města pověřuje starostu projednání žádosti obyvatel domů č.p. 119 a č.p. 155 o zachování průjezdnosti
komunikace kolem jejich domů směrem na ulici Česká s
právním poradcem.
258. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č.
st. 1029 včetně stavby bez čísla popisného (bunkr) v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem
259. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 12, 13
260. Rada města schvaluje inventarizační komise, hlavní
inventarizační komisi, likvidační komisi a plán inventur
města Staré Město pro provedení inventarizace za rok
2019.
261. Rada města jmenuje dle odstavce VI. Zřizovací listiny
organizační složky – „Místní a bytové hospodářství“ Michala Petreně vedoucím organizační složky MBH
262. Rada města schvaluje cenovou nabídku WoXi think
different s.r.o. na opravu poklopů kanalizačních vpustí (86
700 Kč)
Rada města bere na vědomí:
- oznámení SUEZ Využití zdrojů a.s. o změně názvu společnosti na SUEZ CZ a.s. s účinností od 1. 12. 2019
- žádost J. D. o přidělení bytu s tím, že žádost bude zapsána
do seznamu žadatelů o byt
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Zasedání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města č. 9 ze dne 21. října
2019

Jednání se zúčastnilo třináct zastupitelů a patnáct občanů,
schválený program měl celkem 30 bodů, celé jednání trvalo
více než pět hodin!
Kromě majetkoprávních záležitostí (záměry prodejů, prodeje a směny pozemků) byla za účasti velitele obvodního
oddělení PČR Hanušovice npor. Bc. Martina Vlachovského
projednána Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti
a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO Hanušovice za rok 2018 (Hanušovice, Staré Město, Bohdíkov,
Branná, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Šléglov, Vikantice). Z této zprávy vyplývá, že „Nejproblematičtějšími lokalǦ
tami pro zajištění veřejného pořádku jsou Hanušovice, JindřǦ
v a Staré Město, na čemž má podíl celkově vyšší nezǦ
městnanost spočetnějším zastoupením sociálně slabších
skupin obyvatelstva“. 
Dalším bodem programu byla volba předsedy finančního
výboru. Ze dvou navržených kandidátů byl zvolen předsedou finančního výboru JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA, členy
výboru zůstávají Marie Bergmannová a Jaroslav Sučan.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo radě města právo schvalovat rozpočtová opatření až do výše 600 tis. Kč.
Zastupitelstvo neschválilo návrh rady města rozpočtovým
opatřením upravit rozpočet u akce Oprava kotelny v ZŠ č.p.
77 a akce TUV v sídl. Budovatelů č.p. 400 - 405. Jednalo se o
navýšení nákladů o cca 100%. Nutnost navýšení nákladů
vysvětlil místostarosta Karel Raczek.
Zastupitelstvo schválilo vypracování a podání žádosti do
Národního programu Životní prostředí pro Chrastice, Stří-
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brnice, Nová Seninka a Kunčice na dobudování vodárenské
infrastruktury v těchto místních částech.
Zastupitelstvo schválilo vstup města do společnosti Králický Sněžník, o.p.s. Společnost Králický Sněžník je obecně
prospěšná společnost, založená byla v roce 2007 za účelem
poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj cestovního ruchu a turistiky v turistické oblasti Králický Sněžník.

Z jednání zastupitelstva města č. 10 ze dne 31.
října 2019

Jednání se zúčastnilo čtrnáct zastupitelů a dva občané, trvalo dvě hodiny a dvacet minut.
Vzhledem k tomu, že se na jednání zastupitelstva č. 9 dne
21. října 2019 nepodařilo schválit rozpočtové opatření na
úpravu rozpočtu u investičních akcí Oprava kotelny v ZŠ č.p.
77 a TUV v sídl. Budovatelů č.p. 400 - 405, svolal starosta
Jiří Kamp v souladu se zákonem o obcích nové jednání zastupitelstva na den 31. října 2019. Na programu byl jediný
bod: Jednání ve věci rekonstrukce kotelny č.p. 77 a teplé
užitkové vody na sídl. Budovatelů. Součástí tohoto bodu
bylo i schválení rozpočtového opatření, které členové zastupitelstva města obdrželi společně s pozvánkou. Na jednání byli pozváni projektant a zástupce dodavatelské firmy
Ing. Petr Novák a energetik František Žák, aby vysvětlili
nejasnosti kolem navýšení rozpočtu u těchto dvou akcí. Po
delší diskuzi koaliční zastupitelé přes protesty opozičních
zastupitelů rozpočtovou změnu v navrhované výši schválili.
Usnesení z jednání zastupitelstva jsou na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápisy z jednání
zastupitelstva jsou uloženy u starosty města.

Změna ve vedení organizační složky Místní a bytové hospodářství
Stávající vedoucí organizační složky Marta Nováková ukončila pracovní
poměr výpovědí k 30. 11.
2019. Městský úřad dne 17.
října vyhlásil veřejnou

výzvu na obsazení funkce
vedoucí organizační složky
MBH. Do konce termínu
uzávěrky se přihlásilo
celkem dvanáct zájemců.
Rada města v prvním kole

zúžila počet zájemců na
pět. Dne 31. října se uskutečnil s těmito zájemci
pohovor, na základě kterého pak Rada města 11.
listopadu 2019 rozhodla

jmenovat do funkce vedoucího organizační složky
Michala
Petreně
s nástupem od 2. ledna
2020.

Zpráva o rekonstrukci kotelny v budově Základní školy
Na základě odborného
posouzení a stavu kotlů
CARBOROBOT v ZŠ bylo
přistoupeno
k realizaci
nové kotelny.
Stávající kotle byly provozovány od roku 2008 a to
jak přes topnou sezonu, tak
i přes léto na ohřev TUV na
sídlišti Budovatelů. Tento
způsob provozu znamená
provozní hodiny, jako by
kotle běžely dvě sezony za
rok, což je cca 20 let. Morální a fyzické opotřebení
bylo v havarijním stavu.

Z výše uvedených důvodů
město Staré Město vypsalo
výběrové řízení na rekonstrukci kotelny ZŠ a přípravu TUV na sídlišti Budovatelů 400, 401, 402, 403,
404, 405 ve Starém Městě.
Termín provedení díla dle
uzavřené smlouvy o dílo
byl nejpozději do 30. 9.
2019. Ze tří firem, které se
přihlásily do výběrového
řízení, byla vybrána firma
TRENDEX NOVA a.s. Ta si
poradila s touto zakázkou
v rekordně krátkém čase a

přípravu TUV na sídlišti
Budovatelů bez odstávky
TUV pro občany zvládla od
26. 6. 2019 do 1. 8. 2019.
Při rekonstrukci kotelny ZŠ
a výběrovém řízení na tuto
stavbu došlo ke komplikaci,
při které se posunul termín
podpisu smlouvy o dílo na
12. 8. 2019. Tímto se termín dokončení kotelny
posunul na 30. 10. 2019.
S ohledem na klimatické
podmínky ve Starém Městě
se stává, že je potřeba topit
již v září. Po dohodě

s vedením města započaly
práce hned v srpnu a při
zvýšeném až extrémním
úsilí firmy se podařilo
zprovoznit nový kotel VARIMATIK VM 250 již v
polovině září a druhý o 14
dnů později. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem,
kteří přispěli k úspěšnému
zvládnutí této stavby ve
velmi krátké době, jmenovitě Ing. Novákovi za zhotovitele, panu Bártkovi,
panu Žákovi za investory.
(Raczek)
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MĚSTO

Změny v místních poplatcích od roku 2020
Městský úřad Staré Město
upozorňuje občany, že od 1.
ledna 2020 dochází ke
změnám v místních poplatcích. V říjnu 2019 byla
schválena novela zákona č.
565/1990 Sb., o místních
poplatcích. V návaznosti na
to budou obce vydávat nové
obecně závazné vyhlášky,
s účinností od 1. ledna
2020. Změny se budou
týkat například místního
poplatku ze psů – nárok na
nižší sazbu poplatku max.
200,- Kč bude mít poplatník
starší 65 let. Sazba za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele může činit
max. 50 % sazby prvního

psa. Nárok na osvobození
od poplatku bude mít osoba
s průkazem
ZTP
nebo
ZTP/P.
Bude zrušen místní poplatek za rekreační pobyt a
místní poplatek z ubytovací
kapacity. Nahradí je jeden
nový
místní
poplatek
z pobytu, kde bude předmětem poplatku úplatný pobyt
maximálně šedesáti po sobě
jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele ubytování. Nezáleží na
tom, v jakém druhu ubytovacího zařízení je ubytování
poskytováno, zda jde o
rodinný
dům,
chatu
k individuální
rekreaci,

hotel, penzion, stan apod.
Sazba může činit max. 21,Kč za osobu a den (první
den pobytu se nepočítá).
Všeobecně
vstupuje
v platnost
nový
pojem
„osoba přihlášená v obci“,
kam patří osoby s trvalým
pobytem, cizinci s pobytem
delším než 3 měsíce, žadatelé o azyl apod. Nově tedy
bude osoba přihlášená
v obci poplatníkem např.
poplatku za odpady nebo ze
psů. U místního poplatku za
užívání veřejného prostranství bude osvobození navázáno na skutečnost, že výtěžek akce bude celý odveden na charitativní a veřej-

ně prospěšné účely. Spolu
s vydáním nových obecně
závazných vyhlášek přistoupí řada obcí také ke
změnám sazeb poplatků,
eventuálně ke změnám
jejich splatnosti. Ke dni
uzávěrky
prosincového
Zlatého rohu jsme neměli
přesné informace o nových
sazbách či splatnostech
poplatků, neboť obecně
závazné vyhlášky byly teprve ve schvalovacím řízení.
Další podrobnosti k této
problematice
přineseme
v lednovém vydání Zlatého
rohu. (Urbanová Pešková)

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje
v platnost novela veterinárního
zákona
č.
302/2017 Sb., která zavádí
povinnost označovat psy na
území České republiky
mikročipem. Štěňata musí
být označena mikročipem
nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce
věku). Mikročipem nemusí
být označeni psi, kteří mají

jasně čitelné tetování provedené
před
datem
3. července 2011. Od nového roku tak bude povinné
očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Tyto informace uvádí
na svých internetových
stránkách Státní veterinární
správa ČR. Některé obce,
mezi nimi i Staré Město,
měly povinnost čipování

stanovenou v obecně závazné vyhlášce. Ve Starém
Městě tomu tak bylo již od
roku 2010, přičemž město
uhradilo držiteli psa náklady na čipování nově přihlášeného psa, dle smluvního
vztahu s veterinářem. Protože povinnost čipování
bude stanovena přímo
zákonem, od 1. ledna 2020
náklady na čipování nově

přihlášeného psa již město
držiteli psa hradit nebude.
Bližší
informace
k problematice
místních
poplatků a evidence psů
vám poskytne kancelář
MěÚ pokladna – místní
poplatky, Jitka Urbanová
Pešková, tel.: 583 285 996,
email: poplatky@mustaremesto.cz. (Urbanová
Pešková)

Tříkrálová sbírka 2020
Komise pro zdravotní a
sociální péči pod záštitou
Charity Šumperk pořádá
Tříkrálovou sbírku 2020.
Skupinky Tří králů budou
koledovat průběžně ve
dnech 1. až 12. ledna
2020. Koledníci vás poprosí o příspěvek na charitní
činnost, napíší vám svěcenou křídou nápis na dveře

K+M+B+2020 a předají
balený cukřík jako symbolický dáreček. Jedna pokladnička bude umístěná
v turistickém informačním
centru. Závěrečné setkání s
koledníky se uskuteční
v neděli 12. ledna od 9.30
hodin při mši svaté
v kostele sv. Anny Staré
Město. Nezapomeňte, že

máte právo ověřit si, zda se
nejedná o falešné koledníky! Vedoucí skupinky musí
být starší 15 let, mít u sebe
občanský průkaz a průkazku vedoucího, potvrzenou
od Charity. Stejně tak pokladnička musí být zapečetěná, označená razítkem
našeho městského úřadu.
Prosíme, přispějte i Vy na

charitní dílo. Na částce
nezáleží, protože každá
koruna pomáhá! Děkujeme
všem dárcům! (Urbanová
Pešková)

INZERCE

KLIMATIZACE
Konzultace, zaměření, cenová kalkulace zdarma.
Chladí, topí, odvlhčuje, čistí vzduch.
Při zájmu volejte 776 856 641

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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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V prosinci oslaví svá významná životní
jubilea:

Marie Baďurová
Josef Bešta
Olga Haltmarová

VZPOMÍNKA
Děkujeme za cestu, kterou jste snámi šli.
Za ruce, které nám tak pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli, za každý den, který jste
námi žili.


Linhart Haltmar
Emílie Langrová
Věra Mráčková
Václav Port
Brigitta Stojková
Anna Štěpáníková
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Úmrtí:

Margita Hirnichová
Vladimír Kubíček
Jiřina Řezníčková

Dne 13. prosince 2019 vzpomeneme 8. výročí úmrtí
paní ANEŽKY JUHAŇÁKOVÉ z Kunčic
a současně
dne 24. listopadu 2019 jsme vzpomněli 33. výročí úmrtí
pana JANA JUHAŇÁKA z Kunčic.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami
Město Staré Město pořádá

Narození:
Lucas Bubela
Nela Donéová
Andrea Glavatovičová
Vojtěch Kadlec
Mikuláš Klecker
Jan Václavek

Svoz odpadu
v pondělí 23. 12. a v pondělí 30. 12. zůstává beze změn.





dobročinnou vánoční akci



„STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
pro Dětský domov v Černé Vodě



Vánoční stromeček se nachází v MALÉM SÁLE
v KULTURNÍM DOMĚ STARÉ MĚSTO, v období

2. – 13. prosince 2019
(Po – Pá: 8 – 12, 13 – 15.30 h,

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019

popř. Čt a Pá do 18 h knihovna)

24. 12. ŠTĚDRÝ VEČER

Na stromečku najdete „Dopisy Ježíškovi“ se jmé-

Ostružná – 19.00
Branná – 20.30
Staré Město – 22.00

nem, věkem a přáním dítěte. Můžete si vybrat přá-

25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

stromku.

Staré Město – 9.30
Branná – 11.00
Kunčice – 16.00

26. 12. SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Staré Město – 9.30
Chrastice – 16.00

níčko, sehnat uvedený dárek a přinést zpět ke
Dárky prosím nebalte!
Zapojte se také - uděláte radost dětem z dětského
domova! Děkujeme Vám!
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STALO SE

Druhý ročník Snow
film festu ve Starém
Městě je úspěšně za
námi
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky z. s..pořádal v kině
Sněžník v sobotu 9. listopadu 2019 druhý ročník
festivalu SNOW film FEST –
celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích.
Akci předcházelo oficiální
otevření horolezecké stěny
v tělocvičně Základní školy
ve Starém Městě, kterého
se zúčastnilo mnoho dětí,
které si mohly lezení na
vlastní kůži poprvé vyzkoušet za účasti rodičů.
Na akci dorazili „na čumendu“ také horolezci ze
Šumperka a Jeseníku. Kdo
zrovna nemohl lézt, trénoval uzly nebo zkoušel techniku lezení na žebřinách
pod vedením proškoleného
instruktora.

Od pětin hodin už probíhalo pásmo zimních cestovatelských a sportovních
filmů z celého světa i domácí produkce, kterou
tento rok zpestřila přednáška Martina Alexy o jeho
výletu do Ruska.
Poděkování patří sponzorům za materiální podporu
a všem organizátorům a
členům klubu Outdoor
Jeseníky z. s., kteří akci
věnovali svůj volný čas.
Poděkování patří také
Starému Městu, které na
akci poskytlo své prostory
kina Sněžník.
Těšíme se příští rok znovu
na viděnou a pokud možno
ve stejně hojném počtu!
(Škrottová)

Staroměstská máslová trubička dobyla
prestižní ocenění

Tentokráte
nebodovala
trubička coby originální a
kvalitní produkt, ale celá
firma a paní Olga Gřundělová jako podnikatelská
osobnost, která obsadila
stupně vítězů v prestižní
podnikatelské
soutěži
Moneta Živnostník roku.
Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi.
Cena Hospodářských novin Moneta Živnostník
roku 2019 je určena všem
živnostníkům v České
republice a je udělována
nejlepším podnikatelským

příběhům pro jednotlivé
kraje. Staroměstská máslová trubička začala pečením pro vlastní potřebu a
chuť a dnes už se dováží
do více než sta velkoobchodních míst po celé
republice od Prahy až po
Ostravu a zaměstnává
zhruba 30 lidí ve dvou
výrobnách a cukrárně.
Změnilo se tedy mnohé,
jen trubička je stále vyráběna podle tradičního
domácího receptu. A tak
má oproti mnoha jiným
produktům vyráběných ve
velkém nespornou výhodu
– neobsahuje umělá sladi-

dla, konzervanty ani palmový olej.
Olga Gřundělová obsadila
v Olomouckém kraji třetí
místo, což je velký úspěch
a zaslouží si uznání. Před

ní se dostaly pouze velkolosinské pralinky Jany
Kašparové a vítěz soutěže
Jiří Žákovský. (red)
Foto: Cenu za firmu převzal
Mirko Kantorek
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Podzimní dění v mateřské škole
Naš e
mateř ská
š kola
uspoř ádala pro dě ti a
rodič e
prvnı́
letoš nı́
společ nou
dı́lnič ku
nazvanou
Lucerničková
slavnost. Rodič e s dě tmi
vydlabá vali dý ně , které
jsme společ ně umı́stili a
rozsvı́tili
na
zahradě
mateř ské š koly. Dě kujeme
vš em za drobné pohoš tě nı́ i
za č as strá vený společ ně s
dě tmi a jejich uč itelkami.

Velké př ekvapenı́ č ekalo
dě ti na jejich společ né
vychá zce k fotbalové mu
hř iš ti v den svá tku svatého
Martina. Ten opravdu na
koni př ijel, ale nebyl to jen

pomyslný
snı́h,
ale
opravdový rytı́ř na bı́lé m
koni, ve které m dě ti pozdě ji
poznaly
jednu
panı́
uč itelku. Svatý Martin naš e
dě ti obdaroval malý m
dá reč kem a odvá ž né dě ti i
na koni povozil.
Letos probě hl v mateř ské
š kole
předplavecký
výcvik.
Př edevš ı́m
chvá lı́me
př ı́stup
instruktora, který naš e dě ti
také
velmi
chvá lil. Dě ti
se
uč ily
př ekonat
strach z vody,
potopit
se,
skoč it
do
vody i do nı́
spadnout a
zá klady
plavecký ch
dovednostı́ s
pomů ckou. Př edplavecký
vý cvik byl pestrý a zá bavný
a dě ti si „vý letem“ na bazé n
zpestř ily č as trá vený v
mateř ské š kole.

Malé vánoční zpívání již popáté
V tomto školním roce pěvecký sbor Staráček opravdu zahájil pátý rok své
existence. Jeho malí i velcí
členové každý týden dál
pilně pracují na svém pěveckém zdokonalování a
také stále rozšiřují svůj již
nemalý repertoár. Vždyť
v dětském sboru bude celá
čtvrtina úplně začínajících
zpěváků! Zpívání ale musí
mít své posluchače a nejlepší jsou právě ti z našeho
nejbližšího okolí. V pro-

středí
staroměstského kostela svaté Anny
to bude letos už
popáté, co se
tento pěvecký
sbor pokusí o
vytvoření krásné vánoční atmosféry, a to
v sobotu 21. 12.
2019 v 17 hodin.
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