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Kulturní dům se dočká nového předsálí
V září bude zahájena další fáze rekonstrukce kulturního domu. Po loňské výměně parket ve velkém
sále přijde na řadu vstupní hala se šatnami. Rekonstrukce tak navazuje na řadu různých úprav kulturního domu v posledních deseti letech. Projekt úpravy vstupní haly je financován městem a slibuje nejen
modernější, ale i praktičtější řešení vstupního prostoru kulturního domu.
Dnešní kulturní
dům byl postaven coby Německý spolkový
dům již v roce
1926 stavitelem
Franzem Winterem ze Starého
Města. Jeho slavnostní otevření
tehdy proběhlo
v září, a tak lze
říct, že letos
dostane kulturní dům k 92.
narozeninám nové foyer.
Kulturní dům coby centrum kulturního i společenského života ve Starém
Městě prošel od roku 2007
několika fázemi úprav
různého rozsahu. Došlo
například k rekonstrukci
kotelny, v roce 2009 byla
realizována
rozsáhlejší
rekonstrukce knihovny a
sociálního zařízení a bylo
obnoveno schodiště na
balkon. V roce 2012 proběhla druhá etapa této
rekonstrukce, a to výměna
oken a dveří. V roce 2014
byl pro změnu kulturní
dům vybaven novým ozvučením a osvětlením. Po-

slední rozsáhlou rekonstrukcí byla kompletní
výměna podlahových parket. Teď přišlo na řadu i
foyer, které je nejen typickou vstupní bránou do
kulturního
domu,
ale
vzhledem k šatnám, které
se ve vstupní části nacházejí, musí splňovat i požadavky na funkčnost a praktičnost.
Té se mu v blízké budoucnosti dostane díky projekční a architektonické
kanceláři Dimense, která
novou úpravu kulturního
domu navrhla. Plán přestavby počítá se zmenšením
prostoru
šatny
s funkčním řešením věšáků

na oblečení, které jsou
dimenzovány na
osob.
Šatně se také dostane nového řešení odkládacího
pultu, který vznikne po celé
délce šatny a dá tak možnost praktičtějšího řešení
odbavování
odložených
svršků. Díky zmenšenému
prostoru samotné šatny
dojde naopak k navýšení
plochy vstupní haly, kde se
tak nebudou tlačit postávající hosté s těmi, kteří potřebují pouze odevzdat
nebo si vyzvednout kabáty
a bundy. Prostory budou
sjednoceny dlažbou v historizujícím stylu. Stěny
získají
novou
úpravu
v šedohnědé
výmalbě

s rozsáhlou
zrcadlovou
stěnou naproti šatně.
Kulturní dům je bezpochyby kulturním centrem
Starého Města, kde se odehrávají nejen kulturní a
divadelní představení, ale
také schůze zastupitelstva,
pravidelné zájmové aktivity či vzdělávací akce včetně
univerzitních kurzů VU V,
školní akce i rodinné oslavy. Nová úprava vstupních
prostor dodá kulturnímu
domu nejen reprezentativnější vzhled, ale také praktičtější řešení pro akce
většího charakteru jako
jsou plesy, koncerty, či
pravidelný divadelní festival. (red)
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Staroměstští studenti univerzity třetího věku
se vrací do lavic s novými kurzy

Po měsících letního odpočinku zaplní lavice škol, vzdělávacích institucí i univerzit opět žáci i studenti všech věkových kategorií. Zatímco středoškolští a univerzitní studenti musí ze Starého Města obvykle dojíždět do vzdálenějších větších měst, ti, kteří se rozhodli studovat v pozdějším věku, mohou své studium absolvovat v místě bydliště.
Univerzita třetího věku, tj.
celoživotní forma vzdělávání univerzitního typu, je
určena pro všechny zájemce v důchodovém věku,
popřípadě pro ty, kteří
pobírají důchod invalidní.
Co ale dělat, když nebydlíte
ve městě, kde samotná
univerzita sídlí a dojíždět
do takového města je pro
vás nemožné, ať už ze
zdravotních, časových nebo
finančních důvodů? Právě
zájemcům z míst jako je
Staré Město umožňují
vzdělávání právě virtuální
univerzity třetího věku
VU V , kde člověk studuje
v místě svého bydliště za
asistence tutora.
Ve Starém Městě je zřízeno
konzultační středisko Virtuální univerzity třetího
věku organizované
Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze. Tutorkou je Alena Windová, u
které si můžete podat přihlášky ke studiu a začít
třeba už tento semestr. Do

pomyslných univerzitních
lavic zde zasedají studenti
už několik let a většina z
nich po promoci nekončí a
pokračuje v dalším studiu.
Tento semestr je ke studiu
zapsáno již
studentů a
jak říká Alena Windová
„není to konečné číslo.
Studenti si většinou společně vybírají témata kurzů
pro jednotlivé semestry, a
tak se v zimním semestru
budou účastnit videopřednášek a seminářů
na témata Život a dílo Michelangela Buonarroti
a České dějiny a jejich souvislosti II. Kurzy pokrývají
širokou škálu témat a staroměstští
studenti
se
v uplynulých letech vzdělávali namátkově například
ve včelařství, lesnictví,
genealogii či evropské
kultuře.
Běžně akademický rok
začíná na konci září, kurzy
v tomto semestru probíhají
v kulturním domě vždy
každé druhé úterý od
2. října do 11. prosince a

podle slov tutorky se není
čeho bát. Po přednášce
vždy studenti dostanou její
přepis, který si doma mohou kdykoli znovu přečíst a
prostudovat. Testy si studenti mohou dělat z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Studium je
běžně po absolvovaných
kurzech
zakončeno slavnostní promocí v aule České zemědělské univerzity
v Praze.
Virtuální univerzita třetího
věku však nenabízí pouze
vzdělávání. Nabízí také
prostor pro setkávání lidí,
sdílení životních zkušenos-

tí, získávání nových zážitků
v podobě každoročních zájezdů na zajímavá místa a
poznávání nových oblastí
každodenního života.
Vždyť důchod neznamená
nazout bačkory a stáhnout
se do ústraní. Naopak, dnes
více než kdy jindy, přináší
lidem možnost se aktivně
zapojit do společenského
života a pokračovat v poznávání světa kolem sebe,
protože právě poznání je
tou nejvýživnější potravou
pro ducha a spokojenou
mysl. (red)

Přestože je pokladna na
staroměstském nádraží celé léto uzavřena, tak úplně
bez života nádražní budova
není. Ti, kteří cestují vlakem, si jistě v posledních
týdnech všimli nového
paletového posezení mezi
vchodem do výdejny jízdenek a kanceláří.
Nový stůl s lavičkami není
dílem města ani místních
obyvatel. Naopak je dílem
účastníků zážitkového pobytu Ikigai pořádaného

šumperskou skupinou ODRAZ, který se konal na
Staroměstsku od
. . –
. .
. Součástí pobytu bylo i zhodnocení a
podpora života na Staroměstsku. Účastníci si aktivně prohlédli Staré Město a
zjišťovali informace o výhodách i nevýhodách života v naší obci. Ve výsledku
se rozhodli v rámci svých
možností udělat něco dobrého pro město a jeho obyvatele. Na vlastní náklady a

svépomocí vytvořili tedy
pro zútulnění nádraží odpočinkový set z palet a
vynahradili tak cestujícím
lavičky, které na nádraží
zcela chybí. Ochota nezištně zlepšovat život kolem

sebe je vždy inspirující a ať
ji člověk získá v rámci
zážitkového pobytu, nebo ji
má vrozenou, zaslouží si
uznání. (red)

Nádraží dostalo nový oddychový kout

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2018

3

ZPRÁVY

AGO GRATIAS AD SOLEM - žijeme díky slunci
Park u pošty zdobí nové sluneční hodiny
Kolik je hodin? Někteří
z nás se podívají na hodinky, většině stačí jeden pohled na mobilní telefon a
máme přesnou odpověď.
Nacházíte-li se na dohled
aspoň jedné ze staroměstských věží, máte také přesnou informaci. Ale pokud
jste si nedomluvili schůzku,
či nečekáte-li na autobus,
můžete odhadovat, kolik je
(asi) hodin? V parku u
pošty máme nové sluneční
hodiny a ty vám na otázku
mohou pomoci odpovědět,
nebude to ale zcela přesně
a samozřejmě také ne za
každého počasí.
Hodiny byly slavnostně
odhaleny během Anenské
pouti v sobotu
. července. Z čestných hostů se aktu
zúčastnili vedle našeho
starosty Jiřího Kampa senátor a starosta města Šumperk Zdeněk Brož, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Milan Klimeš, zástupci církve a autorka tohoto
architektonického díla Jana
Ptáčková.

Autorka slunečních hodin
nám při té
příležitosti
mimo
jiné
napsala: „Sluneční hodiny
jsou vyhledávaným prvkem
mnohých architektonických
řešení
exteriérů. Děje
se tak zejména
pro jejich přirozenou dekorativní, uklidňující, a tím i
relaxační
schopnost.
Právě díky těmto vlastnostem se objevily sluneční
hodiny také na prostranství
parčíku ve Starém Městě,
aby dotvořily jeho nový
vzhled.
Sluneční hodiny zobrazují
„pravý sluneční čas, který
je vlastně jediným přírodním ztvárněním časoměrné
aktivity člověka, se kterým
se můžete běžně setkat.

Ve Starém Městě právě
probíhá výstavba nového
chodníku, který umožní
pěším opět o něco bezpečnější chůzi. Ubude tak
dalšího místa podél hlavních komunikací, kde chodci chodí často na úkor
vlastního pocitu bezpečí a
pohodlí po okraji vozovky.
Od loňského roku přibyl
chodník hned na dvou
takových místech, a to
od pošty kolem pečovatelského domu k prodejně
potravin a stejně tak od
školy k nádraží. V dohledné
době se dočkají obyvatelé

Starého Města dalšího
takového chodníku, a to
v Jesenické ulici.
Jesenická ulice, obzvláště
úsek od bývalé lékárny
nahoru, je dlouhodobě pro
chodce nevhodná právě
proto,
že
dostat
se
z náměstí k sídlišti . máje
nebo na ulici Nová znamená chodit po okraji vozovky, která je coby hlavní tah
na Jeseník celodenně vytížená. Situaci se momentálně dostalo alespoň částečného řešení, neboť . srpna
začala výstavba chodníku
podél prvního – pro pěší

Ostatní měřené časy např.
„středoevropský,
nebo
„letní jsou časy umělé,
vytvořené a upravené lidmi
tak, aby mohly sloužit
praktickému používání pro
všechny
obyvatele
v širokém časovém pásmu.
Jinými slovy - jedná se o
jakési sjednocení času na
velké zeměpisné rozloze.
Nedivte se proto, že tzv.
rovníkové sluneční hodiny,

před kterými stojíte, ukazují „pravý sluneční čas ,
shodný s časem, který
známe jako „středoevropský . Mohou však vykazovat drobné přirozené odchylky od času středoevropského, nebo jednu hodinu od času letního na
Vašich hodinkách. Mějte
hodně radosti a hezkých
chvil se slunečními hodinami . (red)

nejvytíženějšího – úseku
cesty, tj. od panelového
domu č.
k domu č.
(tedy k rozcestí u „křížku .
Chodník bude vystavěn po
pravé straně cesty ve směru ze Starého Města. Součástí projektu je i vybudování přístupových chodníků a cest k bytovým domům, které byly dlouhodobě ve špatném stavu. Úpravy se dočká i plocha mezi
bytovými domy. Předpokládaná doba výstavby je
zhruba dva měsíce. Projekt
je částečně financován

z rozpočtu a částečně ze
získaných dotací.
Vzhledem k tomu, že se
neustále zvyšuje provoz na
místních
komunikacích,
jsou tyto chodníky prioritou především vzhledem
k bezpečnosti všech účastníků provozu. Obyvatelé
horní části Starého Města
se tedy dočkají vyššího
pohodlí a bezpečnosti ještě
před zimou. Do budoucna
snad město najde i další
řešení pro další podobné
úseky. (red)

Jesenická ulice bude pro chodce bezpečnější
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Společenská kronika
V září oslaví svá významná jubilea:
Musilová Jindřiška
Wind Bořivoj
Divišová Věra
Portová Marie
Klimeš František
Chovancová Kateřina
Urbášková Marie
Krobotová Ludmila
Pešková Filoména
Pokoj František
Bednářová Anna
Křivčíková Ludmila
Narozené děti:
Hňatek Ondřej
Koudelka Jan
Koudelková Nikola

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají…
Dne . září
vzpomeneme na . výročí, kdy nás
navždy opustil náš manžel, tatínek, bratr, strýc pan
Miroslav ROHON ze Starého Města.
S láskou vzpomíná manželka, děti a rodina.

A lesy stále šumí, které jsi měl tak rád. Tvůj hlas se ztratil, úsměv
vítr vzal. Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten, kdo zažil, porozumí. Kdo znal Tě, ten měl rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat. Vzpomínky na Tebe krásné
máme, které si po celý život uchováme.
Dne

Úmrtí:
Kolomazník Pavel
Troják Josef

. září

vzpomeneme . výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, bratr a syn pan Pavel KUREČKA.

S láskou stále vzpomínají manželka a děti. Kdo jste ho znali,
vzpomenete s námi.

Osmisměrka
Pranostika na září: „Teplé září,…“

Recept na září

Hruškový krupicový nákyp
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Mléko svaříme s vanilkou, přisypeme krupici
a necháme nabobtnat. Dle chuti dosladíme
cukrem. Po vychladnutí přimícháme žloutek
a lehce všleháme i bílkový sníh. Hrušky
oloupeme a nakrájíme na kostky. Formu
vymažeme máslem, vložíme do ní hrušky, na
ně nalijeme krupicovou kaši a zapékáme
v troubě na
st. asi
min. Krupicový
nákyp podáváme teplý, můžeme jej poklást
plátky másla a posypat kakaem.
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Potřebujeme:
Postup:

Dobrou chuť!

BLÁTO, BOLEK, BOROVICE, CELNICE, ČOČKA, DRAHOKAM, DROGY, FÍKUS,
FLÉTNA, JANTAR, KÁVA, KOČÁREK, LÍTOST, ROGALO, ROPA, VÍTR, ZAHRANIČÍ

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.

Sháním šikovného zedníka
k sobě do party.
Tel.: 704 074 915
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Lesní plody Starého Města

ZAJÍMAVOSTI

Brusnice brusinka
Brusinka, správně nazývaná
brusnice brusinka je velice známý lesní keř, jehož
plody jsou, stejně jako borůvky, široce využívány a
vyhledávány. Brusinky si ze
staroměstských lesů odnáší
jen málokdo, jsou zde totiž
mnohem vzácnější než
např. borůvky, a proto jsou
trochu neprávem opomíjeny. Brusnice brusinka roste
na stanovištích živinami
velmi chudých, nejčastěji
tam, kde už se jiným druhům nedaří, na skalních
výchozech a mělkých kamenitých půdách. Můžete ji
nalézt roztroušeně na Mokrém hřbetu, hojně na vrcholu Sněžníku a vzácně na
skalách v údolí Prudkého
potoka nebo hory Stolec při
cestě na Paprsek. Vzácná
není ani v lesích nad Brannou. Svá místa si však
každý střeží, a tak nezbývá
než nachodit pár kilometrů
a objevit svou vlastní lokali-

tu. Pamatujte přitom na
zákaz /NPR Králický Sněžník/ nebo omezení /CHKO
Jeseníky/ sběru v zákonem
chráněných územích. Zralé
plody brusinek jsou červené, kyselé a mírně nahořklé,
dozrávající od srpna do
října. Keříky bez plodů se
mohou zdát podobné borůvkám, tuhé lesklé lístky si
však brusinka, na rozdíl od
opadavé borůvky, drží po
celý rok. Na podzim nebo
po odtání sněhu ji tak snadno poznáte. Brusinka je

Když je historie ještě čitelná

známá zejména svými pozitivními účinky na močové
ústrojí. Plody obsahují
vysoké množství živin a
obrovské množství antioxidantů. Právem jsou tedy
označovány jako tzv. superpotraviny, což jsou produkty bohaté na vitamíny,
minerály a antioxidanty s
blahodárnými účinky na
imunitu. Brusinky obsahují
mimo jiné vitamín A, C, E,
vlákninu, železo, vápník a
draslík.
Plodem podobná brusince
je klikva bahenní, hojný
druh rašelinišť a mokřadů
severských zemí a Sibiře.
Díky horským rašeliništím
na hřebeni se s klikvou
můžete setkat i na Mokrém
hřbetě nebo v Sedle pod
Králickým Sněžníkem. Plazivý keřík s velmi drobnými
lístky a růžovými květy
vyhledává
podmáčené,
minerálně velmi chudé
stanoviště jehličnatých lesů.

V České republice je vzhledem ke své vzácnosti klikva
chráněna zákonem, ale
např. ve Finsku je sběr
červených dužnatých bobulí
velice rozšířen. Plody jsou
trpké chutě, jedlé až po
prvním přemrznutí. Klikva
je velmi bohatá na vitamíny
A, B, C a množství minerálních látek. Působí i jako
antipyretikum, neboť obsahuje látky snižující horečku.
Plody se zpracovávají do
šťáv, kompotů, marmelád a
džemů, suší se i mrazí. (Gol)

Nespokojenost je častá v případě nedostatku, najde si ovšem místo i v dobách dostatku. A že se v dějinách jisté
vzorce opakují, dokazuje i následující text. Originální pohled do minulosti nabízí, bohužel nepodepsán, dopis pracovníků Rudných dolů ve Starém Městě z jara roku
. Dovolí nahlédnout na poměry docela nedávné, mnohými
rychle zapomenuté, které není na škodu připomenout. Omluvte, prosím, případné chyby, jedná se o doslovný
přepis.
Připomínky pracujících
RD Jeseník k zásobování a
obchodní síti ve Starém
Městě pod Sněžníkem.
1/ Potraviny 19.3.1982 bylo
přivezeno laktoforézní máslo a okamžitě bylo vyměněno s máslem normálním,
které bylo v regále – PROČ?
Sobota 27.3.1982 v 8,45
nebylo v prodejně na náměstí – chléb, mléko ani
rohlíky. Úterý
. .
bylo kyselé mléko, ve středu
odpoledne již mléko nebylo.
. a
. .
v horní
prodejně kyselé mléko, ve
spodní prodejně mléko
. .
v
,
hod již nebylo. Proč je trvalý nedosta-

tek sirupů, mletého pepře,
sladké
papriky,
soli
/rozvažuje se / kg na
rodinu/, je minimální výběr
kompotů, není masox, šumáky. Nedostatek sladkého
pečiva /loupáčků, koláčků/
ženy, které nakupují v odpol. hodinách toto pečivo
dostanou jen málokdy. Je u
nás velmi malý výběr mléčných výrobků /ostraváčky,
sýry, plnotučné mléko a
máslo/, konzerv a hotových
jídel, není tuk /IVA, sádlo/.
Ve Starém Městě si prostě
ženy nemohou připravit
večeři podle předem připraveného jídelníčku nebo
podle chutě, ale podle toho

„co ke koupi momentálně
je .
2/ Masna Ve čtvrtek
25.3.1982 v 15,10 hod. Byl v
prodejně nedostatek levnějšího masa. Nejsou vnitřnosti
/játra, ledvinky/, z prodejny
téměř vymizela sekaná a
bůček. Během provozních
hodin se v prodejně nedodržuje sortiment a množství
masa – vedoucí hlásí „maso
není , ale na skladě přesto
je. Maso ve Starém Městě je
jen pro vyvolené a snad je i
trochu pro člověka, který
nakupuje přímo za oním
vyvoleným. Proč je tak malý
nedostatek
trvanlivých
salámů? Proč se v řeznictví

nepoužívá přesnější váha
/které vedle množství ukáže
přímo i cenu/ - ta by byla
velmi prospěšná!!!
3/ Zelenina Přesnější váha
by se měla používat i tady.
Fronty v zelenině nejsou jen
ve Starém Městě – bohužel!
4/ Obchodní dům Prodavačky jsou velmi neochotné.
Nerady vytahují zboží, protože „co kdybychom si něco
nekoupily a ony by musely
všechno zase uklízet, velice
málo se objevuje zlevněné
zboží v textile /dětské ošacení/, velice špatně je zásobena prodejna obuvi. Je
trvalý nedostatek toaletního
papíru. (Gol)
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Vzpomínkové akce na . výročí záboru pohraničí
(Sudet) ve Starém Městě a Konici
Tento rok se bude slavit
významné výročí stého
založení
Československé
republiky. Ve stínu tohoto
významného výročí si ještě
připomeneme další významné výročí, byť velmi
smutné. Je to
. výročí
podepsání
Mnichovské
smlouvy a záboru našeho
pohraničí. Po podepsání
Mnichovského diktátu dne
. září
se zástupci
čtyř zemí – Neville Chamberlain Velká Británie ,
Eduard Daladier (Francie),
Adolf Hitler Německo a
Benito Mussolini Itálie –
dohodli, že Československo
musí do 10. 10. 1938 postoupit pohraniční území
obývané Němci (Sudety)
Německu. Zástupci Československa byli přítomni, ale
k samotnému jednání nebyli přizváni. Touto zradou
našich západních spojenců
bylo Československo donuceno stáhnout svoji mobilizovanou armádu z pohraničí a vyklidit linii těžkého
opevnění i související linie
lehkého a polního opevnění.
Málokdo už dnes ví, že tyto
události jsou spjaty i přímo
s městem Konice, byť neleží
v pohraničí. . hraničářský
pluk z Červené Vody a 13.
pěší pluk ze Šumperka
obsazovali při mobilizaci
opevnění na čáře Staré
Město pod Sněžníkem –
Králíky, kde byli připraveni
k obraně Československa.
Po Mnichovském diktátu
byly tyto vojenské jednotky
z pohraničí stáhnuty a nově
dislokovány právě do Konice, Jevíčka, Letovic, Boskovic a do okolí těchto měst.
Se záborem našeho pohraničí a s novou dislokací
jednotek
československé
armády souvisí i méně
známé bojové akce československé armády v prostoru obce Moravská Chrastová, která je dnes částí

obce Brněnec na Svitavsku.
V neděli
. 10. 1938, po
půlnoci, překročily oddíly
německých ordnerů, německé policie a příslušnici
SS demarkační čáru s cílem
obsadit kromě Moravské
Chrastové i okolní osady
Mariánské Údolí, Chrastová
Lhota a Rozhraní. Organizátoři přepadení byli velmi
dobře informováni díky
informacím místních henleinovců o postavení družstva SOS, finanční stráže i
vojenských jednotek
.
pěšího pluku. Útočníkům se
s využitím tmy a momentu
překvapení podařilo všechny hlídky přepadnout a
odzbrojit. Následně byl
přepaden Lidový dům, celní
úřad, četnická stanice a
strážní domek u železniční
trati Česká Třebová – Brno.
Do zajetí padlo celé družstvo SOS, finanční stráž a
četníci.
Následovalo přepadení a
odzbrojení vojáků dvou čet
. pěší roty a . kulometné roty v osadě Chrastová
Lhota. Zajetí unikl pouze
jeden důstojník, který zburcoval zbývající četu vojáků
11. roty, ubytovanou v obci
Rozhraní. Tím ji zachránil
před zajetím, protože útočníci se vojáky připravené k
obraně neodvážili napadnout.
Moravská
Chrastová
a
okolní osady byly v rukou
henleinovců. Kromě
zajatých příslušníků bezpečnostních sborů a
vojáků bylo zatčeno i
občanů české národnosti.
Na velitelství
. pěšího
pluku v Boskovicích dorazila první zpráva o situaci v
Moravské Chrastové asi ve
tři hodiny ráno. Zajetí totiž
kromě důstojníka unikl i
jeden četník a dva financi.
Všichni postupně telefonicky varovali nadřízené a čs.
úřady.

Velitel pluku plk. Karel
Čejka nechal okamžitě vyhlásit poplach, byl však v
těžké situaci. Musel podniknout protiútok, neměl k
němu ale k dispozici dostatek mužstva. K okamžitému
nasazení měl jen rotu doprovodných zbraní, protitankové dělostřelce a minometníky. K tomu mohl
počítat už jen s jednou
četou
. roty, obklíčenou
na ubikaci v obci Rozhraní.
Požádal ještě o pomoc na
okresním úřadu v Boskovicích. Získal tak četnický
pohotovostní oddíl ČPO .
Měl sice jen třicet mužů,
zato většinou bývalých déle
sloužících vojáků. Část
oddílu se navíc v září účastnila bojů s povstalci na
Jesenicku. Protože v Boskovicích bylo zároveň nové
sídlo praporu SOS Šumperk,
vyjel společně s ČPO, který
byl motorizovanou zálohou
praporu, i jeho velitel, pplk.
Knecht. Podle vzpomínek s
ČPO jelo ještě dalších
mužů četnické pohotovosti.
Vojáci a četníci zaútočili na
Rozhraní, ve kterém byla
stále obklíčena na ubikaci
jedna četa . roty. Henleinovci očekávali nápor čs.
jednotek a v obci měli připravenou silnou obranu.
Během boje se projevila
delší doba služby a větší
zkušenosti četníků, protože
ve srovnání s mladšími
vojáky základní služby
postupovali rychleji. Jakmile se uvolnilo obklíčení,
zbytek 11. roty vyrazil také
do boje. Před 8. hodinou
ranní bylo Rozhraní dobyto
zpět. Protiútok pokračoval.
Během postupu na Moravskou Chrastovou se jednotky dostaly do silné palby
kulometů a pušek. Vojáci a
četníci palbu opětovali a
postupovali dál. O půl deváté ráno byla ještě Moravská
Chrastová a sousední osada

Chrastová Lhota obsazena
henleinovci. Pod tlakem
ČPO a vojáků . pluku však
opustili jednu pozici za
druhou a prchli přes demarkační čáru. Plk. Čejka
vstoupil s pistolí v ruce
společně se svými vojáky po
silnici do vesnice. Po umlčení posledního odporu
byla Moravská Chrastová
kolem deváté hodiny ráno
opět v československých
rukou. Zajatci z obou stran
byli v následujících dnech
postupně propouštěni.
Příslušníci . pěšího pluku
měli 4 mrtvé a 7 raněných.
Během boje byl zastřelen
také český civilista. Na
straně útočníků se odhadují
nejméně tři mrtví a dvanáct
raněných. Oběti na životech
se však ukázaly zbytečné. O
necelý měsíc později byla
Moravská Chrastová zařazena do tzv. šestého a sedmého pásma záboru a
.
listopadu ji bez boje obsadily
německá
jednotky.
V březnu
byl zbytek
českých zemí okupován
Německem. Pěší pluk
byl
zrušen, stejně jako ostatní
útvary armády.
Vzhledem k událostem
v září a říjnu
a na
památku příslušníků armády, četnictva a SOS iniciovalo občanské sdružení Staroměstští
patrioti
s podporou vedení Starého
Města a města Konice ve
dnech 5. – 7. 10. 2018
vzpomínkovou akci nazvanou „Na shledanou pohraničí – slzy v očích roku
“. Během této akce
bude předvedena dobová
vojenská technika, dobová
výstroj, uspořádána výstava
dobových fotografií, prezentace Sokola, Skautu –
Junáku a SDH, proběhnou
projevy zastupitelů a hostů.
Další podrobnosti sledujte
na plakátech. (Pavel Biro a
Vojtěch Stochleba)
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s Annou Vaníčkovou o tom, jaké je
to být skaut a jaké je vést dnešní děti k hodnotám jako
jsou zodpovědnost a vzájemná pomoc
Ve dnech, kdy v Adamovském údolí končí jeden z nejobsazenějších ročníků staroměstských skautských táborů,
jsem si říkala, že nejlepším kandidátem na rozhovor je člověk, který to má všechno tak trochu na svědomí. A že je
za vší tou táborovou pohodou spoustu práce, zjistíte sami z rozhovoru s Hankou, která se staroměstským dětem
věnuje ve svém volném čase už řadu let.
Hani, právě skončil jeden
z nejobsazenějších skautských táborů posledních
let. Jaký byl?
Náročný . Ale díky počasí
pěkný. A taky se tu vystřídalo spoustu dobrých vedoucích, které je vždycky fajn
vidět, už proto, že s hodně z
nich se dneska vidíme právě
už jen na táboře. Navíc
táborovou hru vzali do
svých rukou roveři pozn.
red. skauti ve věku 5+ ,
kteří se všemožně střídali,
aby jich tu bylo pořád dost,
a to bylo luxusní.
Kolikátý tábor to byl pro
tebe?
Poprvé na táboře jsem byla
v roce
. Rok předtím
jsem začala vést skautky,
takže v roce 2010 jsem tu
byla ještě jen jako běžný
účastník. A až druhý nebo
třetí tábor jsem mohla jet
jako vedoucí. Předtím jsem
si totiž musela nejdřív udělat vůdcovské zkoušky a
zdravotní kurz. A to nejde
nijak moc urychlit.
Aha, tak jaký byl vlastně
proces od toho momentu,
kdy jsi začala vést skautky?
No, nejdřív jsem se nechala
nalákat Otazníčkem pozn.
red. Jiří Kamp ml. , abych
vedla skautky. A pak na
prvním táboře jsem slibovala na skautku.
To jsi dělala i bobříky?
Nějaký pokus tam proběhl,
ale já jsem nikdy nedala
Bobříka mlčení, takže bobříky nemám. 

S tím bych měla problém
i já. A co tedy dál? Co jsi
potřebovala, než ses stala
oficiální skautskou vedoucí?
Po roce jsem si udělala
čekatelské zkoušky a chvíli
na to vůdcovskou zkoušku,
kterou můžeš získat od
let a musíš už mít zkušenosti s vedením dětí. Prakticky
je to tak, že uděláš čekatelskou zkoušku a pak si musíš
ještě udělat zdravotní kurz.
Teprve po tom můžeš udělat
vůdcovskou zkoušku.
A z čeho se dělají tyto
zkoušky?
Čekatelské zkoušky se dělají
třeba ze základů psychologie, pedagogiky, metodiky,
práva a historie skautingu.
Prakticky si s tebou povídají
odborníci z těch oblastí,
kteří jsou taky skauti, a
zkoumají, co všechno znáš a
jak reaguješ v určitých
situacích.
Proč jsi vůbec začala vést
děti?
Mě zlanařil Otazníček, protože se doslechl od syna, že
jsme pořádali s kamarády
víkendové akce pro své děti
a dělali jsme jim tam vždycky nějaký program. A protože v té době neměly holky
vůbec žádnou vedoucí, zeptal se mě, jestli bych to
nezkusila. Prý dočasně… 
Co bylo první, chtěla jsi
být skaut nebo vést jakékoli děti?
K dětem jsem měla blízko
odjakživa, ale skaut přišel
až s touto nabídkou. Ten
první rok, kdy jsem vedla
skautky, jsem se vlastně

v celém skautingu docela
plácala. Vlastně děti víceméně učily mě. Hodně mě
potom ale ovlivnil ten první
tábor, kdy jsem viděla tu
atmosféru, ty lidi, jak byli
semknutá parta, a to jsem si
říkala, že tohle bych už
nikdy nechtěla ztratit.
Dobře,
tak
zpátky
k táboru. Připadají ti
tábory ještě po letech
každý jiný nebo ti už
splývají?
Každý tábor je určitě jiný,
už proto, že máme každý
rok jiná témata, ale taky
proto, že od té doby, co jsem
začala, jsme už na třetím
místě. Ve Stříbrnicích, Senince a tady v Adamáku.
Kde se ti líbilo nejvíc?
Úplně nejvíc? Asi ve Stříbrnicích. Byla tam louka, kde
sluníčko svítilo celý den a
ještě než to tam vykáceli,
okolo bylo zároveň dost
stromů. Tady je to taky
pěkný, jen ty stromy jsou už
hodně vysoké, takže je tu
přeci jen víc stínu. Samozřejmě s letošním horkem to
tady ale bylo ideální.
Jak řešíte tábor provozně? Přeci jen je to spousta dětí a čtrnáct dnů není
krátká doba.
No, co se týče vedoucích,
vždycky jich je tu zhruba 6stabilně celý tábor. A pak
se tu střídají další z řad
dospělých skautů, takže
k těm základním přidej
každý den ještě třeba 3
takové externí vedoucí.
Navíc přeci jen nejezdíte
do vybudovaných táborů,
ale všechno od kuchyně

s výjimkou Adamovského údolí , přes záchody,
jídelní prostory i stany si
stavíte sami a musíte si
sem přivézt spoustu věcí.
Tak tady přichází na řadu
rodiče. Bez obrovské pomoci
rodičů bychom za tábor
zaplatili daleko víc. A to
nechceme a snažíme se
držet cenu za tábor co nejníž.
Je pravda, že ve městech
dvoutýdenní tábory stojí
o několik tisíc víc…
A to pro spoustu lidí ve
Starém Městě je naprosto
nereálné. Takže rodiče
pomáhají se stavěním; třeba
Novákovi nám s traktorem
dováží podsady a stany a
nechtějí nic na naftu. Huty
pozn. red. Martin Hutař
ml.) a Probio nám věnuje
nějaké jídlo nebo třeba Avii
na odvoz věcí. A pak další
rodiče, kteří kromě fyzické
pomoci, pomáhají například
tím, že když je návštěvní
den, přivezou třeba buchty
nebo melouny, a nejen pro
své dítě, ale pro celý tábor.
A jak jsou na tom samy
děti? Změnily se nějak
v průběhu
posledních
let?
Mění se. Dřív jim stačilo
málo, aby se nadchly pro
nějakou činnost. Dneska to
trvá strašně dlouho, než je
zaujmeš a strhneš pro nějakou činnost. A čím dál míň
z nich si dokáže vymyslet
nějakou vlastní činnost
samy od sebe a čeká, až mu
ji vymyslíme my. A taky
mám pocit, že zatímco jim
jde komunikace písemná –
přes sms a sociální sítě –
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začínají mít trochu problém
s přímou komunikací. Jak
spolu mluvit, jak se domluvit, jak se k sobě chovat z očí
do očí.
Čeho jsem si všimla na
druhou stranu a co se mi
líbí, je, že děti spolu tráví
čas a baví se spolu bez
ohledu věku. Že například dvanáctiletí nemají
problém se věnovat malým dětem a ti zase celkem přirozeně oslovují
rovery nebo vedoucí.
Je pravda, že pár let se nám
daří praktikovat koedukované skupinky, takže kluky
a holky dohromady, a to je
fajn, protože pak se jim
snáze navazují vzájemné
vztahy a komunikace, než
když jsou běžně vedeny
zvlášť. Prostě z nich dříve
vznikne parta.
Myslíš si, že se skaut
přizpůsobuje, nebo by se
měl přizpůsobovat specifickým potřebám dnešních dětí?
Myslím, že se už přizpůsobuje. Samozřejmě zachováváme určité tradice a hodnoty,
na kterých je skaut založen,
ale činnosti můžou být jiné.
Takže dneska už místo
vyblikávání
morseovky
v noci bude dětem bližší,
když jim dáš do ruky GPS,
podle které budou něco
hledat. Bez technologií to
nejde a my nechceme, aby
skauti byli nějací lesní muži.
My se spíš snažíme, aby ty
technologie
používali
k něčemu užitečnému jako
GPS, atlas rostlin atd. a
nejen k psaní sms a hraní
her.

Pořád ale asi učíte, aby se
v přírodě nebo ve městě
dokázaly obejít bez těchto vymožeností, ne?
To určitě, protože mobily
mají po ruce pořád a učí se
je používat neustále, ale
například rozdělat oheň už
je dneska pro spoustu dětí
sci-fi.
Což na druhou stranu
může být i nebezpečné,
že?
Jasně, tady se aspoň naučí
pod dozorem zacházet
s ohněm, sekerkou, nožem a
pak si neublíží.
Stejně užitečné mi přijdou i pracovní dopoledne…
Mně taky. Na tom je založen
skautský tábor. Dopoledne
práce a odpoledne hry.
Navíc si myslím, že vychovávat prací je to nejlepší, co
pro ty děti můžeme udělat.
My po nich nechceme žádné
zázraky, ale aspoň se učí
základy,
které
budou
v životě potřebovat – oškrábat zeleninu, umýt si nádobí
– to třeba dnes díky
myčkám spoustu dětí neumí.
A co jídlo na táboře? Jaké
je tvoje oblíbené a jak
jsou na tom děti s jídlem?
Jak jim chutná taková
polní domácí strava?
Moje nejoblíbenější jsou
koblihy od Leoše pozn. red.
Leoš Haltmar často dojíždí
na tábor vařit . A děti?
Hmm  To je horší, protože
rodiče vozí čím dál větší
zásoby sladkostí pro děti, a
tím pádem děti mají neustálé zásoby a nechtějí jíst
obědy. Navíc některé děti

třeba vůbec nejsou zvyklé
jíst polévky nebo takovou tu
klasickou obyčejnou domácí
stravu. Dneska se mě třeba
pár dětí zeptalo, co to jsou
halušky.
Jaké je trávit dovolenou
na táboře? Co tomu říká
rodina? A neměla jsi
třeba někdy chuť říct, že
tento rok pojedeš jinam?
Víš co, já se těším na tábor
celý rok a vůbec nelituji
toho, že tím ztratím dovolenou. Rodinu samozřejmě
neošidím, jedeme spolu
třeba na prodloužený víkend. U nás je štěstí, že
Marek (pozn. red. manžel
je tomu taky nakloněn.
Kdyby nebyl, tak by to nefungovalo, tohle musí chtít
oba. A Vindousek (pozn. red.
syn sem jezdil ještě dřív než
já.
Co vlastně děláš ve skautu, když zrovna není tábor?
Každý týden máme družinové schůzky. Máme zhruba
5 dětí, kluci mají jednu
družinu a holky mají tři
družiny. Donedávna jsem
vedla všechny tři, což znamenalo schůzky třikrát
v týdnu. Teď už je to lepší,
protože jedny vzala Adélka
pozn. red. Adéla Baniová) a
snad tento trend bude pokračovat. Jednou za dva
měsíce pořádáme výpravy,
Ivančena, pak se pořádají
úklidy Staroměstska, betlémské světlo. A k tomu jsem
hospodář střediska, takže
dělám i účetnictví.

8
Docela složitý, protože
nemáme například žádného
správce. Když se něco rozbije, spravuje to, kdo může,
hodně pomáhá Marek.
Skaut je prostě založený na
dobrovolnictví a těch, kdo
by dobrovolně věnovali svůj
volný čas druhým, dneska
moc není. Chybí nám i odborní vedoucí, tj. lidé, kteří
se
vyznají
třeba
v řezbářství,
malování,
vyšívání, vaření, zkrátka,
kteří by byli ochotni děti
jednou za čas něco naučit.
Naštěstí pořád fungují rodinné vazby, takže rodiče,
prarodiče a teď už zase
začíná nová generace malých dětí, což je super. Já
jsem pro takový rodinný
skauting, protože když je
zapojena
celá
rodina,
vždycky to funguje líp.
Co máš ráda na skautu a
jak si představuješ budoucnost staroměstského skautu?
Na skautu se mi nejvíc líbí ty
vazby, které zde děti získají
a to, že i v největších lumpech se tady vždycky objeví
to dobré. A budoucnost? Aby
se nám podařilo spravit
klubovny a rozšířit řady
vedoucích, aby mohl skaut
fungovat i mimo běžné
schůzky. Abychom dětem
mohli nabídnout i jiné věci,
rozšířit obzory, naučit nové
věci, ukázat jim, že existuje
spousta možností. Zkrátka
jim poskytnout zázemí, a
tím i lepší budoucnost. ☆
(Janoušková)

Jak složitý je provoz takové organizace?

PÍŠETE NÁM …
Zlé jazyky tvrdí…

Musím reagovat na článek starosty města z minulého Zlatého rohu. Nechápu jeho reakci na můj článek v červencovém
vydání Zlatého rohu. Já jsem nepsala, že se NIC neudělalo. Dělala jsem rekapitulaci SLIBU z roku
, na které kandidáti
lákají své voliče! Připadá mi, že jsme každý psali o něčem jiném. Ale ještě k článku starosty. Nemyslím, že se udělalo málo,
ale vy jste jen pokračovali v tom, co již započalo minulé vedení města. Vaše SLIBY to nejsou.
Jiřina Žižková

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2018

Knižní tip

Hana Roguljič: Norské děti nakladatelství Větrné mlýny,

„Paní Sýkorová, v prvé řadě chci říct, že nejsem soudce. Jen pozoruji a vím, že to pro
vás není lehké. Tak co mi řeknete jako první? Co vás první napadne, když tu tak
sedíte?
Žena byla zaskočená. Nevěděla, co říct. Pak se pousmála.
„Že už rozumím tomu, proč je v Norsku tolik sebevražd.
„Proč?
„To není tím, že tady není slunce. To je tím, že jsou k sobě lidi neupřímní.
„Hm, povzbudivě přikývl lékař. A dál? ptal se jeho obličej.
„Stála jsem u té silnice asi půl hodiny a nikdo nezastavil. Nikdo si mě nevšiml. Těch
pár chodců šlo po druhé straně. Divné, že?
„To vám připadá neupřímné?
„Ano. Protože když jde o to, pomoct někomu písemně, tak jsou lidi všímaví dost.
Alespoň mně se teda pokusili pomoct mnohokrát.

Neupřímnost mezi lidmi versus přehnaná ochrana dětí ze strany „všímavých sousedů a „uvědomělých učitelek. Navenek vyspělý sociální stát, uvnitř převládající
chorobná podezřívavost a snaha o absolutní konformitu. Absurdní kontrasty, které
člověk, pocházející z normálních středoevropských poměrů, zřejmě není schopen
pochopit.
Autorka knihy Norské děti Hana Roguljič před námi rozvíjí příběh ženy, která se
jednoho dne dostane do nemilosrdného soukolí neblaze proslulého Barnevernetu
Blaho dítěte , což by měl oficiálně být úřad na ochranu dětí. To, že skutečnost se od
vznešeného názvu značně odlišuje, pozná Jana Sýkorová v okamžiku, kdy jsou jí
odebrány její dvě malé dcerky je zřejmé, že autorka se inspirovala skutečným případem Evy Michalákové . Pravda je mrazivě nevyhnutelná - uzná-li úřad, že nejste
dobří rodiče, nahradí vás lepšími.
Hrdinka se snaží seč může, aby získala zpět své dvě dcery Sylvu a Nikolu, střet jiného smýšlení a kultur jí to však vždy překazí. Nedobrovolně se tedy tak stává akční
hrdinkou, která hraje hlavní roli v dramatu zvaném Mateřská láska jako přežitek...
(red)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK ZÁŘÍ
Sobota 22. 9. 2018 v 18.30
KRÁLÍČEK PETR animovaná rodinná komedie, 5 minut
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na
farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne
se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
Vstupné ,- Kč.

Sobota 22. 9. 2018 v 18.30
KVARTETO komedie/drama ČR,
minut)
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po
štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u
jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem Lukáš Melník , jeho partnerkou atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou Barbora Poláková , extrovertním vtipálkem Tomášem Jaroslav
Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés Zdeněk Julina spolu zažívá na cestě
za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas
tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města,
kam chodí také odvázaná „Batrflaj" Pavlína Štorková a „dvorní" psychoterapeutka
kvarteta Sylva Lenka Krobotová . Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese
jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.
Nevhodný mládeži do
let.
Vstupné ,- Kč.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Pivovarské slavnosti Holba
Místo: Hanušovice
Datum: 31. 8. a 1. 9. 2018
Oslavy Ryzího piva z hor, hudební program, exkurze pivovaru, noční ohňostroj

Mezinárodní výstup na
Králický Sněžník
Místo: Králický Sněžník
Datum: 1. 9. 2018
Tradiční česko-polská akce

Den bezpečnosti a zdraví
2018
Místo: Priessnitzovy lázně
Jeseník
Datum: 7. 9. 2018 od 9:30
hod.
Tradiční dny Policie ČR – komentovaná ukázka záchranné
akce, zásah Hasičského sboru,
bojový výcvik Armády ČR

XXI. Kolštejnský okruh
Branná
Místo: Branná

Datum: . .
tréninky ,
. .
závody
Závod historických silničních
motocyklů a sidecarů

Středověká slavnost města
Jeseník
Místo: Jeseník
Datum: 15. 9. 2018
Bohatý dobový kulturní program

Megakoncert Dalibor Janda
a kapela Prototyp
Místo: Dům kultury Šumperk
Datum: 19. 9. 2018 v 19 hod.
Celovečerní koncertní program
k příležitosti . narozenin
jednoho z nejúspěšnějších zpěváků české popmusic

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2018
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Usnesení Rady města
Usnesení z
16. 7. 2018

. Rady města Staré Město ze dne

. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č.
/ o výměře
m v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem pro P. Š.., Polní
,
Staré
Město,a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
T: 31.7.2018
Z: starosta
. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č.
/ o výměře
m v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem pro L. U., Horní
,
Staré
Město ,a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
T: 31.7.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č.
/ , ostatní plocha o výměře
m a části
pozemku p. č.
ostatní plocha o výměře
m k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem
T: 25.7.2018
Z: tajemník
. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p .č.
/ , ostatní plocha o výměře
m k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
T: 25.7.2018
Z: tajemník
. Rada města neschvaluje instalaci zpomalovacího
prahu na Polní ulici ve Starém Městě. Rada města pověřuje
starostu podáním žádosti Policii ČR na častější kontroly
dodržování silničních pravidel na Polní ulici a na silnici
směrem na Kunčice.
T: 31.7.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje cenovou nabídku fy Jan Konkol
IČO:
, na opravu střechy stodoly u DPS, Hanušovická
T: 31.8.2018
Z: pí Nováková
1314. Rada města schvaluje cenovou nabídku BOBISTAV
s.r.o., na opravu havarijního stavu štítu stodoly u DPS,
Hanušovická
T: 31.8.2018
Z: pí Nováková
.Rada města schvaluje cenovou nabídku fy Zaklad
vydobycia Przerobki Kruszyw Naturalnych Danuta Jureczko na opravu chodníku na Sportovní ulici a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
T: 20.7.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č.
T: 31.7.2018
Z: pí Pešková
Před projednáváním tohoto bodu nahlásil místostarosta
možný střet zájmů.
. Rada města schvaluje osvobození od nájmu prodejní
stánky místních prodejců během letošní Anenské pouti.

T: Anenská pouť
Z: pí Windová
. Rada města schvaluje zrušení vstupného na promítání Letního kina do . .
T: 31.8.2018
Z: pí Windová
.Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva
města č.
/ ze dne . .
schvaluje vyhlášení VŘ
na projektovou dokumentaci na projekt Zásobování obyvatel pitnou vodou v místních částech Starého Města
T: 30.9.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje Dodatek č. ke smlouvě o dílo
v rámci projektu Víceúčelové hřiště ZŠ ve Starém Městě
mezi městem Staré Město a Prukon s.r.o. rozšíření zakázky - provedení stavebních prací a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku.
T: 20.7.2018
Z: starosta
Rada města bere na vědomí:
- Zprávu z uskutečněného místního šetření žádost E. M. s
tím že pozemek mezi domy č.p.
a č.p.
ve Starém
Městě bude vyčištěn od náletových dřevin pracovníky
MBH, následně bude rozhodnuto o dalším postupu
- Informaci o hospodaření v městských lesích za rok
s
tím, že soupis činností bude rozeslán zastupitelům
- Návrh Ing. V. P. k možném rozdělení a prodeji pozemků
žádost P. S. s tím, že pověřuje starostu svoláním místního
šetření
Zápis vyhotoven dne: . .
Zapsal: Oldřich Tanert

Usnesení z
30. 7. 2018

. Rady města Staré Město ze dne

. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti,
stezky a cestu (pozemek parc. č. / mezi městem Staré
Město a ŽEROTÍN J. K. s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
uvedené smlouvy.
T: 10.8.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje Dodatek č. ke Smlouvě na
dodávku slunečních hodin a pověřuje starostu podpisem
výše uvedeného dodatku.
T: 10.8.2018
Z: starosta
. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
/ , trvalý travní porost, o výměře
m v k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem.
T: 10.8.2018
Z: tajemník
. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
25 / , ost. plocha, o výměře
m v k. ú. Malé Vrbno
T: 10.8.2018
Z: tajemník
Rada města bere na vědomí:
- informaci o průběhu letošní Anenské pouti a děkuje Aleně
Windové a všem pořadatelům za zdárný průběh oslav
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Nový školní rok v novém hávu
Nový školní rok nabídne žákům nové hřiště, multimédia i nově zrekonstruované prostory školky
V pondělí 3. září
se po
dvouměsíčním odpočinku
znovu otevřou dveře základní školy. Tento rok se
ovšem nejen samotná škola, ale i mateřská škola
představí
tak
trochu
v novém
hávu.
V uplynulých
měsících
probíhaly totiž v případě
obou částí rozsáhlé práce,
které přinesou dětem i
školákům větší pohodlí i
nové sportovní a multimediální zázemí.
Ve finální části výstavby je
rekonstrukce
vnitřních
prostor mateřské školy i
nového sportovního multifunkčního hřiště.
Mateřská škola, která se
dočkala rekonstrukce budovy i výstavby nového
dětského hřiště již před
několika lety, nově získá i
upravené vnitřní prostory
severní strany budovy. Jde
o prostory, které nikdy
nebyly dostavěné k obývání, a tudíž nebyly dosud
využívané. Účelem projektu bylo přetvořit tuto část
na novou hernu, nové dětské toalety i zázemí sportovního skladu. Projekt by
měl ušetřit škole náklady
na zbytečné vytápění nevyužitých prostor i zefektivnit průběh běžného dne
v mateřské škole. Prostory
nyní prošly kolaudací a
jsou připraveny k užívání
od nového školního roku.
Jak se rekonstrukce povedla, mohou čtenáři posoudit
na přiložených fotografiích.
Zkrátka nezůstanou ani
žáci základní školy, kteří
v dohledné době budou
moci využívat dvou nových
prostorů. Jednou je školní
klub
s
multimediální
a odpočinkovou místností
a nové venkovní multifunkční hřiště.

Na školní klub, ke kterému
byly využity prostory bývalého bytu správce, získala
škola evropské prostředky
v rámci projektu Multimédia v zájmovém vzdělávání.
Jedna část klubu je tedy
multimediální
místnost
vybavená např. kamerami,
dronem, programy na stříhání videa, vydávání časopisu atd. Měla by sloužit
k rozvoji zájmových činností v oblasti přírodovědy,
jazykovědy a dalších. Druhou místností je odpočívárna. Obě místnosti jsou
jednak určeny pro zájmové
kroužky, ale taky např. pro
žáky, kteří dojíždějí a potřebují někde trávit čas do
odjezdu, případně chtějí
svůj čas vyplnit kreativní
činností.
Poslední, ovšem rozhodně
neméně důležitou, součástí
letošní velké školní přestavby je multifunkční
sportovní hřiště, jehož
plány a výstavba probíhají
ve skutečnosti již od roku
. Nyní je projekt ve
finální fázi, kdy se čeká jen
na položení povrchu a
dostavbu mantinelů.
Projekt, na který město
získalo část potřebných
prostředků
z externích
zdrojů (nadace ČEZ, Agrofert), tak vyřešil dlouhodobou potřebu sportoviště
v centru města v sousedství
základní školy.
V prostoru mezi bývalými
školními dílnami a budovou základní školy tak
v září vznikne venkovní
multifunkční
sportovní
hřiště s umělým povrchem.
Dopoledne bude hřiště
určené pro hodiny tělesné
výchovy žáků místní základní a mateřské školy,
nicméně ani ostatní obyvatelé města nebudou ošizeni

o
možnost
jeho využití.
V odpoledníc
h hodinách se
počítá
s využitím
plochy organizacemi
sportovních
klubů, jako
jsou fotbal,
florbal, tenis,
či gymnastika.
Pokud
nejste součástí
ani
jednoho
z předchozíc
h, nepřijdete
zkrátka,
prostory
budou
přístupny i široké veřejnosti.
Novinkou ve
Starém Městě
je i zimní
využití tohoto
hřiště, protože
plány
počítají i se
zaledováním
plochy a díky
tomu se po
dlouhých
letech mohou
objevit
na
kluzišti i první
staroměstští
bruslaři.
Očekávaný
přínos tohoto
projektu
je
zlepšení
podmínek
pro sportovní
aktivity, zvýšení zájmu o
sport, zejména u dětí a
mládeže,
zvýšení počtu aktivních
členů ve sportovních klubech a v neposlední řadě

zlepšení
(red)

vzhledu

obce.
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Organizace školního roku

/

K září patří neodmyslitelně i začátek nového školního roku. A přestože vzdělání je tou největší částí školního roku, neméně důležité jsou i dny volna a prázdnin. Připravili jsme pro čtenáře stručný přehled těchto dnů na základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích pro rok
/
. Přehled by měl posloužit nejen
žákům a studentům, aby se měli na co těšit, ale i rodičům, kterým může tento přehled moci lépe zorganizovat své pracovní
povinnosti s přihlédnutím k prázdninovému režimu svých dětí.

Zahájení školního roku: pondělí . září
Konec . pololetí: čtvrtek . ledna
Konec . pololetí: pátek . června
Zahájení dalšího školního roku: pondělí . září

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:
Den české státnosti: pátek . září
Podzimní prázdniny: pondělí . . a úterý . 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny: pátek . února

Skautský tábor

Jarní prázdniny pro okres Šumperk a tedy i Staré Město:
11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek . 4. 2019
Velký pátek: pátek . 4. 2019
Velikonoční pondělí: pondělí . 4. 2019
Svátek práce: středa . 5. 2019
Den vítězství: středa . 5. 2019
Letní prázdniny: sobota 29. 6. 2019 – neděle . 9. 2019
(red)

ovládli antičtí bohové

První dva týdny letošního srpna patřily už jako obvykle skautům. Letošní ročník se konal v Adamovském údolí a
kromě nejteplejšího počasí čelili vedoucí ještě jednomu nej v posledních letech – a to největšímu počtu dětí.
Táboru se letos zúčastnilo
celkem 43 dětí do 15 let a
dalších 16 do
let. Právě
druhá věková skupina, tedy
roveři, byli ti, kteří se tento
rok chopili celotáborové
hry. Díky ní se jim podařilo
vnést do tábora kromě
tradičních
skautských
aktivit jako jsou kuchyňské
práce, rozdělávání ohně a
chystání dříví a her také
atmosféru antické civilizace. Jednotlivé družiny se
vtělily do rolí obyvatel
antických měst a každý den
věnovaly poznávání kultury a života starého Řecka a
Říma.
A jak se pořádá takový
tábor? Jak říká Jiří Kamp:
„Rozhodně by se takováto
organizace neobešla bez

obětavých rodičů,
kteří nám pomáhají dovézt všechny potřebné věci
pro tábor. Od
stanů až po jídlo.
K tomu se dají
připočíst i nemalé
příspěvky sponzorů jako je např.
firma
Probio,
která věnuje táboru část potravin
k přípravě jídel.
V neposlední řadě
je tábor dílem i
celé řady dobrovolníků od vedoucích přes kuchaře.
Díky výše zmíněným věcem je navíc možná,
v porovnání s jinými městy
stále nízká cena za tábor.

Když k tomu přidáte dobrodružství v přírodě, přátelství a možnost se samostatně rozvíjet, není se

čemu divit, že tábory staroměstských skautů neztrácejí na popularitě. (red)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: ÚTERÝ 18. 9. 2018
Periodický tisk územního samosprávného celku ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu
dni v měsíci ve Starém Městě. Vydavatelem je Město Staré Město, nám. Osvobození
,
Staré Město.
IČ
, ev. č. MK ČR E
. Případné příspěvky doručte do TIC nebo na e-mail: info@mustaremesto.cz. UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE
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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem

VOLEBNÍ PŘÍLOHA ZPRAVODAJE STARÉHO MĚSTA POD SNĚŽNÍKEM
„KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
8“

ÚVODNÍK
Dle rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o termínu konání komunálních voleb v roce
8 proběhnou volby do
zastupitelstev obcí v pátek . a v sobotu . října
8. Po čtyřech letech tedy přichází příležitost ovlivnit prostřednictvím
Vámi volených zastupitelů chod našeho města, jeho budoucí vývoj i život v něm. Stačí přijít ve dnech . října od .00 do
22.00 hodin a 6. října od 8.00 do 14.00 hodin do některé z níže uvedených volebních místností a vyplnit a vhodit vybraný
volební lístek do připravených volebních uren.
Pro následující volební období
8 – 2022 bude zvoleno 15 členů zastupitelstva. Naše město a jeho místní části mají
celkem 5 volebních okrsků, jejichž seznam najdete v následujícím příspěvku.

Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději tři dny před dnem voleb. Pokud nebudete zastiženi v místě bydliště,
budou Vaše hlasovací lístky uloženy do vašich poštovních schránek. Bohužel ani při nejlepší vůli není možné zajistit, aby
nebyly z vaší schránky odcizeny, nebo aby s nimi nebylo manipulováno. Proto budete-li mít podezření na takovéto jednání,
máte možnost si vyzvednout nové, a to buď na Městském úřadě, nebo přímo ve volebních místnostech v den voleb.
Volební místnosti:
okrsek č.

Staré Město:

okrsek č.

Chrastice:

okrsek č.

Kunčice:

okrsek č.

Nová Seninka:

okrsek č.

Stříbrnice:

Kulturní dům pro voliče bydlící v místní části Staré Město Malé a Velké Vrbno, Štěpánov a
Hajmrlov),
Penzion Balnea pro voliče v místní části Chrastice a Hynčice pod Sušinou,

Rodinný dům č. p. 8 u pí. Jany Horáčkové pro voliče bydlící v místní části Kunčice,

Chata Nová Seninka pro voliče bydlící v místní části Nová Seninka,
penzion u Kampů pro voliče bydlící v místní části Stříbrnice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem.
Voličům budou nejpozději tři dny přede dnem voleb doručeny hlasovací lístky, spolu s ním bude také doručen informační
leták, ve kterém budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. V případě, že budete chtít ve volbách
vhodit hlas, ale ze závažných zdravotních důvodů se nemůžete do volební místnosti dostavit, přijdou zástupci volební
komise za Vámi.

Redakce Zlatého rohu nabídla volebním stranám možnost představit svůj program v našem zpravodaji. Smyslem této
nabídky bylo dát stranám možnost seznámit spoluobčany s programem, který by chtěly prostřednictvím svých zvolených
zastupitelů v novém volebním období realizovat.
V letošních komunálních volbách se ve volebním obvodě Staré Město přihlásilo celkem sedm volebních stran, jejichž
programy a pracovní verze kandidátních listin, tak jak je uvádí Český statistický úřad (zdroj: ČSU-volby.cz), naleznete na
následujících stránkách dle abecedního pořádku tak, jak jsou uvedeny na stránkách ČSÚ. Jsou to KDU-ČSL, KSČM, Hnutí
ANO 2011, sdružení nezávislých kandidátů „ Za Staré Město prosperující“, Srdce na dlani, NOVÝ SMĚR, a VOLBA 2018.
Přejeme Vám všem šťastnou ruku při výběru kandidátů a přejeme nám všem, aby námi zvolení zastupitelé pracovali ku
prospěchu města podle svého nejlepšího svědomí, aby moc, kterou jim svěříme do rukou, využívali k užitku nás všech a aby
rozhodovali moudře a velkoryse.

Redakce ZR

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Raczek Karel
ezníček Zdeněk
Bártek Rostislav
Mikundová Milena Ing.
Bergmannová Marie
Fibichová Jarmila
Rohoň Tomáš
Šebek Rostislav
Hýžďal Martin
Ondrouch Petr
Dašková Miroslava
Talpová Emílie
Baďurová Miroslava
Hluchá Ludmila
Fibich Pavel

2

Hnutí ANO

věk
43
67
62
64
69
52
18
62
46
54
70
56
41
62
56

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ANO
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

podnikatel OSVČ
důchodce
topič
účetní
důchodce
operátorka
student
elektriká
invalidní důchodce
nezaměstnaný
důchodce
prodavačka
prodavačka
důchodce
operátor

Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Chrastice
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ
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Komunistická strana Čech a Moravy

Vážení občané,
čtyři roky uběhly jako voda a jsou zde další volby. Byli jsme součástí koaličního seskupení, ne všechno se nám z našich
představ podařilo realizovat. Přesto jsme přesvědčeni, že jsme za uplynulé čtyři roky kus práce udělali. Kdo chce vidět, vidí.
Pokud nám v říjnových volbách svůj hlas dáte, budeme se snažit Vás nezklamat a aktivně se zapojíme do práce
zastupitelstva ve prospěch našeho města a jeho místních částí. Jako prioritu si stanovujeme podporu všech aktivit, které
povedou ke zlepšení situace při zajištění kvalitní pitné vody v jednotlivých místních částech města vybudování vrtů jako
zdroje pitné vody a následné napojení všech rodinných domů na tyto zdroje . Další naší prioritou bude snaha o zachování
občanské vybavenosti města minimálně na současné úrovni zdravotnické služby a rozsah služby pobočky České pošty a
dopravní obslužnosti ve vztahu k místním částem. Podpoříme rovněž všechny dobré podněty a návrhy ostatních volebních
seskupení směřující ke zlepšení podmínek života v našem městě.
Za kandidáty KSČM: František Rygar

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Troják Jan
Rygar František
Dirbák Lukáš
Rogoňová Ladislava
ezníková Zdeňka
Talaš Bohumil
Volčíková Anna
Diopan Jaroslav
Černín Vladimír Ing.

věk
66
69
64
68
71
60
68
62
76

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
bezpečnostní služba
důchodce
elektriká
důchodce

Kunčice
Staré Město
Kunčice
Kunčice
Staré Město
Staré Město
Kunčice
Nová Seninka
Staré Město

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ
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Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

4

Vážení občané,
na naší kandidátní listině jsou lidé, kteří mají zájem o dění ve Starém Městě a chtějí se podílet na rozhodování o jeho
budoucnosti. Chceme dosáhnout toho, aby Staré Město bylo ideálním místem pro život dětí, mladých rodin a seniorů, aby
bylo místem, kam se turisté rádi vrací a podnikatelé investují své peníze. Ostatně snad jako každý občan, který se rozhodl
kandidovat do zastupitelstva města.
Za poslední roky nastává odliv nejen mladých lidí z našeho podhorského městečka, převážně za prací do jiných míst
po celém světě. S tím souvisí jejich odstěhování se a odříznutí od Starého Města. To vidíme jako veliké riziko pro náš region.
Rádi bychom prosadili lepší podmínky pro výstavbu nových rodinných domů určených k trvalému bydlení, kvalitu
městských bytů a zlepšení celkového stavu nejen životního prostředí pro občany našeho města a návštěvníky staroměstské
kotliny.
Zlepšování Starého Města, jak známe z dřívějších let, je opravdu možné; postupně se vše opravuje a posouvá dále –
máme opravenou školu, školku, nové osvětlení, budují se nové chodníky, zateplují budovy, opravuje se kulturní dům,
soukromí vlastníci investují, je plno plánů a vizí. Tímto děkujeme současnému i minulému vedení města za všechnu práci,
kterou odvedli.
Na druhou stranu ale po mnoho let panuje v zastupitelstvu také nechuť spolupracovat napříč stranami i jednotlivci,
neustále se vytahují staré křivdy, jednotlivé skupiny si navzájem záměrně odmítají projekty a plány, a to vše brzdí rozvoj
našeho města. Věříme, že takto by to na malém městě fungovat nemělo. Vždyť se všichni známe, vyrůstáme spolu bok po
boku celé ty roky…
Naším hlavním cílem je tedy sjednotit zastupitelstvo a pokračovat společnými silami ve zkrášlování našeho města.
Nechceme slibovat pozlacené zámky. Chceme jen zajistit chod obce v co nejlepším režimu vhodném jak pro občany, tak pro
firmy, podnikatele a turisty.
Nezapomeňte, své zastupitele volíte Vy, občané Starého Města.

Přejeme všem občanům krásný konec léta L.P.
8 – Bc. Jiří Kamp ml., Čestmír Vašica, Narcis Vondrášek, Jarmila Windová,
Václav Sitta, Bc. Miluše Hýžďalová, Alžběta Nováková, Jan Neuman, Marie Benešová, Alena Štanglová, Ing. Radoslav
Vokůrka, Lucie Marisková, Emilie Rohonová, Linhart Haltmar.
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Kamp Ji í Bc.
Vašica Čestmír
Vondrášek Narcis
Windová Jarmila
Sitta Václav
Hýžďalová Miluše Bc.
Zychová Alžběta
Nováková Adéla
Neuman Jan
Benešová Marie
Štanglová Alena
Vokůrka Radoslav Ing.
Marisková Lucie
Rohonová Emília
Haltmar Linhart

věk
35
37
63
43
52
42
53
21
72
62
61
72
40
58
81

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL

Povolání

Bydliště

vedoucí pedagogických pracovníků
údržbá NET
důchodce
mate ská dovolená
OSVČ
zdravotní sestra
prodavačka
studentka
důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
zdravotní sestra
v domácnosti
důchodce

Staré Město
Staré Město
Staré Město
St íbrnice
Staré Město
Chrastice
Staré Město
Staré Město
Chrastice
Staré Město
Staré Město
St íbrnice
Staré Město
Staré Město
Kunčice

.
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NOVÝ SMĚR, Srdce na dlani, VOLBA 2018

(pozn. redakce: Vzhledem k tomu, že tato sdružení pro Zlatý roh vydala společné prohlášení, uvádíme jej níže spolu se seznamy kandidátů
všech tří sdružení

Vážení spoluobčané,
po zralé úvaze jsme se rozhodli nevyužít výzvy redakční rady k volební prezentaci ve Zlatém rohu. Podporu a chuť jít s námi
do voleb nám vyjádřila spousta našich spoluobčanů, proto kandidujeme ve třech nezávislých stranách. A zajisté uznáte, že k
prezentaci tolika zapálených lidí je potřeba značného prostoru. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vydat vlastní nezávislé
předvolební noviny, ve kterých se Vám pokusíme přiblížit naše názory a představy o fungování a směřování našeho města.
Koreš Lukáš

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Koreš Lukáš
Bania Marek
Roháček Josef
Bilošová Hana Mgr. Ph.D.
Fatura Karel
B ezina Petr
Žižková Alena
Oriňák Lukáš
Látalová Miluše
Durďák Emil
Koňariková Eva Bc.
Dohnal Milan
Koudelka Jan
Jurkovič Antonín
Novotný David

NOVÝ SMĚR

věk
37
47
43
36
56
43
40
32
38
43
33
39
32
36
27

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

správce horské chaty
státní zaměstnanec
terénní záchraná
mate ská dovolená
školník
vedoucí rekreačního za ízení
zdravotní sestra
OSVČ
vychovatelka ve školní družině
strojník
nákupčí
OSVČ
OSVČ
THP
idič z povolání

Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Chrastice
Kunčice
Staré Město
Staré Město
Staré Město

Srdce na dlani
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Faturová Petra Ing.
Pichová Vlasta Ing.
Matouš Ji í
Klemsa Jaroslav
Pich Ivan
Rohan Ľudovít
Andrešic Roman
Žižková Ji ina
Jílková Lenka Mgr.
Kišová Taťána
Krobot Marcel
Man Martin
Matoušek Jakub
Kužma Ján
Linhart Lukáš

věk
27
50
61
33
50
32
44
61
63
56
40
40
40
27
25

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

zaměstnanec
státní zaměstnanec
OSVČ
revírník
revírník
referent
OSVČ
důchodce
důchodce
zaměstnanec
OSVČ
zaměstnanec
zaměstnanec
zaměstnanec
OSVČ

Staré Město
Kunčice
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Velké Vrbno
Staré Město
Kunčice

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Peštál Vlastimil Ing.
Nováková Marta
Biloš Ji í
Karabcová Věra Bc.
Nožička Radek
T íletá Jitka
Moravčík Martin
Zálešák Ladislav
Albert Ji í
Korešová Lucie Ing.
Baniová Adéla
ezníček Josef
Spáčil Jaroslav
T ílety Luboš Ing.
Šimíček Hynek Ing.

6

VOLBA 2018
věk
41
41
35
33
44
53
37
54
27
34
34
38
36
58
43

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

vedoucí zakázek ve stavebnictví
vedoucí bytového hospodá ství
obchodní zástupce
administrativní pracovník
OSVČ
provozní
elektrotechnik
podnikatel
automechanik
odborný rada SZIF
učitelka MŠ
soukromý zemědělec
OSVČ
ve výslužbě
OSVČ

Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Chrastice
Staré Město
Staré Město
Staré Město
St íbrnice
Staré Město
Staré Město
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„Za Staré Město prosperující“

7

Vážení spoluobčané!
Dostává se Vám do rukou seznam kandidátů a hlavní cíle našeho volebního programu pro volby do zastupitelstva města
v roce
8. Naše sdružení působí na politické scéně již třetí volební období a využívá zkušenosti svých členů při práci
v zastupitelstvu a Radě města, znalosti města a potřeb Vás, občanů.
Náš volební program navazuje na předcházející volební programy našeho sdružení a v jednotlivých bodech jej dále rozvíjí a
přizpůsobuje potřebám města tak, aby se Staré Město postupně zařadilo mezi ekonomicky a sociálně prosperující města

Bezpečnost
 Zaměříme se na zvyšování bezpečnosti na území našeho města
 Budeme pokračovat v budování či rekonstrukci chodníků na území města zejména z veřejných prostředků státu
Doprava
 Budeme pokračovat v opravě místních a účelových komunikací v majetku města
 V centru města chceme vyřešit problémy s parkováním
 Projednáme se státní správou možnost regulace nákladní automobilové dopravy v centru města
Otevřený úřad a organizace města
 nadále budeme zveřejňovat výběrová řízení on-line včetně příloh a tím zpřístupníme výběrová řízení našim
staroměstským živnostníkům
 Budeme pokračovat v on-line zobrazení detailních položek rozpočtu a jejich čerpání pro všechny občany
 Zapojíme občany do rozhodování o směřování části peněz městského rozpočtu. Občané si sami budou moci
rozhodnout, kam poputuje část peněz
 Na základě pozitivních zkušeností jiných vyspělých demokratických států EU budeme podporovat prvky přímé
demokracie např. zřízení osadních výborů v místních částech města představitel osadního výboru bude působit
jako poradních orgán Rady Města za konkrétní místní část
 Budeme se snažit o zavedení PPP projektů Public Private Partnership ve městě, tj. poskytování veřejných služeb
prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 Zaměříme se na možnosti zvýšení pracovních příležitostí ve městě s cílem snížit míru nezaměstnanosti a odchod
mladých lidí za prací jinam
 Podpoříme Jednotku dobrovolných hasičů

Bydlení a urbanismus
 Budeme podporovat vybudování a vyčlenění malometrážních bytů města pro mladé a seniory
 Vyhlásíme architektonické soutěže na nově vybudované či rekonstruované městské stavby, které budou mít dopad
na veřejný prostor – např. koupaliště, dětská hřiště a další
 Dáme příležitost mladým architektům, kteří budou mít možnost vylepšit určitou lokalitu ve městě
 Zahájíme aktivity pro zasíťování pozemků určených k výstavbě rodinných domků
Sport a Cestovní ruch
 Zachováme podporu tradičním sportům ve městě a současně zajistíme rovné podmínky pro financování ostatních
sportů
 I nadále budeme rozvíjet spolupráci s regionálními agenturami v oblasti udržování a rozšiřování lyžařských stop
v zimním období a cyklistických tras v ostatním ročním období
 Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu s cílem zajistit postupnou realizaci turistického zázemí ve městě v
souladu s územním plánem tak, aby se Staré Město a přilehlé obce staly turisticky atraktivním a
konkurenceschopným místem
 Podpoříme aktivní práci s mládeží
Kultura a Přeshraniční spolupráce
 Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci Kulturního domu a podpoříme akce, které si získaly oblibu občanů
 Chceme i nadále podporovat úzkou spolupráci mezi kulturním zařízením města a kulturními a společenskými
spolky ve městě, které dokazují, že Staré Město je opravdu živým městem
 Podpoříme proto vznik a rozvoj nových kulturních spolků. Podpoříme ty, kteří se zasazují o kulturu ve městě.
Chceme, aby o nich bylo slyšet webové stránky kultury, periodikum Zlatý roh apod. .
 Nadále budeme podporovat partnerství s polským městem StronieSlaskie
Školství a sociální oblast
Ve spolupráci s vedením školy, Školskou radou a rodiči budeme pomáhat při řešení školních a mimoškolních aktivit a
potřeb školy
 V rámci péče o starší občany podpoříme i nadále pomoc potřebných občanům ve městě a v místních částech a
podpoříme činnost komise pro zdravotní a sociální péči
Životní prostředí
 Projednáme problematiku Staroměstské provozní společnosti, s.r.o. a jejího ekonomického přínosu pro město
 Projednáme s orgány státní správy změnu vytápění sídl. Budovatelů a Základní školy ekologickým vytápěním např.
obnovitelné zdroje energie
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Budeme prosazovat zvýšení podílu tříděného odpadu ve městě
Budeme řešit problematiku dočasně ubytovaných v závislosti na tvorbě a likvidaci komunálního dopadu a tím
snížení finanční zátěže města
Projednáme s orgány státní správy a budeme i nadále řešit problematiku pitné vody v místních částech města

Jisté je, že všechny body volebního programu není možné splnit během jednoho volebního období. Je to ale směr, kterým Se
budou naše snahy ubírat i v průběhu dalších volebních období v závislosti na finančních možnostech města.
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Kamp Ji í
Windová Alena
Krejčí Antonín JUDr. Ing. MBA
Doležal Ond ej Ing.
Vogel Emil
Zelená Barbora Mgr.
Darebník Jan
Vyroubalová Marcela
Filipčíková Eva
Zacharová Yvona
Darebníková Růžena
Vyroubal Petr
Vávrová Anna
Vyroubal Pavel
Wind Ond ej

věk
65
58
59
35
36
49
63
66
47
50
58
43
56
27
33
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Povolání

Bydliště

starosta
ved. kultur. za .
právník
projektový manaž.
logistik
OSVČ
THP obce
důchodce, OSVČ
recepční
pokojská
OSVČ
obchodní zástupci
prodavačka
zásobovač
asistent

Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Staré Město
St íbrnice
Staré Město
Velké Vrbno
Staré Město
Staré Město
Staré Město
Velké Vrbno
Staré Město
Velké Vrbno
Staré Město

