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6   8,-
BIOSLAVNOSTI „Chléb a  víno“ 

 

čník BIOSLAVNOSTÍ zahájí 9. 7. 2016 
ve svém areálu ve Starém Městě 
společnost PRO-BIO. 

více uvnitř čísla… 

 

 

ěné vstupenky v předprodeji na 
ěsto od 1.6. – 30.6.2016. 

Rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2 děti)  
Vstupné pro 2 osoby 120 Kč 

    

Nová otevírací doba Nová otevírací doba Nová otevírací doba Nová otevírací doba     
TICu:TICu:TICu:TICu:    

erven – září 
 

Po, út, st, pá: 8-12a12.30 – 17 h 
Čt: 8-14 h 
So: 8-12 a 12.30- 17.00 h 
Ne: 8-13.30 h 

www.staremesto.info 
info@mu-staremesto.cz 

583 239 134 
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Den Země 
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Dubnový Den Země na Základní škole ve Starém Městě 
22. dubna se děti zúčastnily této již tradiční naučně vzdělávací a výchovné akce, 
kterou v letošním roce poprvé organizovalo SRPŠ za podpory partnerů spolku. Akce 
se zúčastnila celá Základní škola, včetně přípravné třídy i dětí Mateřské školy. Každý 
dle svých možností a schopností.  
1. stupeň společně s přípravnou třídou a Mateřskou školou vyrazil na připravenou 
naučnou EKOstezku, jejímž cílem bylo zábavnou formou dětem 
připomenout, v jakém regionu žijí, jakou floru a faunu mohou potkat na procházkách okolím a nikoli v neposlední řadě, 
ale především s cílem seznámit děti s recyklačním systémem města a možnostmi ochrany přírody našeho regionu. Děti po 
poučení ve třídách a rozdělení do skupin vyrazily na připravenou naučnou trasu s cílem pobavit se, vyvětrat a dozvědět se 
něco nového. Čekalo na ně 5 stanovišť na téma fauna a flora regionu, houbaření a zásady správného houbaře, turistika, 
aneb jak se doma neztratit. Poslední zastávkou na stezce bylo zastavení ve sběrném dvoře, kde se děti, přímo od 
kompetentních osob dozvěděly nejen co třídit, ale i kde a jak. Prohlédly si provozní prostory sběrného dvora, zhlédly 
práci lisu na plasty a papír, zahrály si na správné EKOobčany a vytřídily připravený materiál.  Po zhlédnutí se pak 
přemístily do místního kina, kde zhlédly velmi zdařilý a zajímavý film o našem regionu.  
Pro 2. stupeň byl připraven jiný program. Dvě skupiny se vrhly na úklid okolí školy a školní jídelny spolu s výsadbou 
okrasných keřů. Jiná skupina vyráběla vzdělávací panel na téma: "Jak dlouho se v přírodě rozkládají jednotlivé druhy 
odpadu". Ostatní skupiny pak vyrazily jako již tradičně ven, do blízkého okolí školy a města s úkolem vyčistit jej. Dle 
počtu odpadkových pytlů, které jsme pak za dětmi svezly, bylo co uklízet! Pochvalu za odvedenou práci si zaslouží 
všichni! Poté se postupně děti přesunuly do sběrného dvora a stejně jako 1. stupeň absolvovaly exkurzi, odkud 
pokračovaly do kina, kde také zhlédly připravený film.  
Jako doprovodná akce byl v březnu pro děti vyhlášen první ročník EKOsoutěže RECYvěci na téma: Není strom jako 
strom. Děti malovaly, lepily, skládaly a tvořily stromy všeho druhu a všech materiálů s cílem použít různé recyklované 
materiály. Výsledky a odměny za účast na soutěži si děti převzaly před promítáním filmu v den konání akce. Výrobky 
přihlášené do soutěže jsou v současné době vystavovány v místní knihovně.  
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na akci: dětem, partnerům SRPŠ (MěÚ Staré Město, 
Kulturní složka města, Staroměstská provozní a sběrný dvůr, společnost PRO-BIO, ZŠ a MŠ Staré Město), ale i členům 
SRPŠ a rodičům, kteří se akce zúčastnili organizačně ve svém volném čase a zaměstnancům zmíněných organizací. Bez 
Vás VŠECH by akce nebyla tak úspěšná. Děkujeme.        ∼SRPŠ∼ 

 
 

Komise pro zdravotní a sociální péči děkuje: 
Sbírka textilu pro Diakonii Broumov  

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

 
 

Květinový den 2016 
Jubilejní 20. ročník „Český den proti rakovině“ se uskutečnil ve středu 
11. května 2016. 
Prodejem symbolického kvítku měsíčku lékařského – tentokrát s růžovou 
stuhou jsme přispěli k onkologickému výzkumu, péči o pacienty, 
preventivním programům a celkové osvětě. 
Stanoviště bylo jako obvykle v horní části náměstí. Z celkového počtu 400 
kytiček jsme prodali 337 kvítků. Podle stanovených pravidel byla 
pokladnička po ukončení akce na poště rozpečetěna a peníze přepočítány. 
Výsledný součet činil 8.279,- Kč (v roce 2015 to bylo 7.828,- Kč). 
Děkujeme všem, kdo jste si koupili kytičku, a přispěli tak na boj proti 
rakovině. Další zajímavé informace o této akci najdete na 
www.denprotirakovine.cz.    



 

Společenská kronika 
V měsíci červnu oslaví svá významná životní jubilea:

 

Ryšavý Antonín 
Heldes Jozef 
Krsička Vladislav 
Holub František 
 

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

 
 

 

narozené děti 
Talpová Jana 
Mazák Michal 
Hutař Vojtěch 
Schwanová Rozálie 
 
 
 

úmrtí 
Repka Karel 
 

 
 

vzpomínka 
 

Před rokem se zavřela 
kniha Tvého života, 

zůstaly krásné vzpomínky 
a v domě prázdnota. 

 

Dne 8. června 2016 uplyne rok, co nás 
ve věku 90 let opustila naše maminka 
Marie PAVELKOVÁ . 
 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.
 

Osmisměrka 
Pranostika na červen: „Déšť na Víta…“

Š K P K N A K 

C A O P L E V 

V E A N L Í D 

O N D Ý T O Č 

M A R N L R E 

U B D D Í Z Y 

O B Ý V O K I 

R M U R I Č D 

B O A U Ž Ř K 

A N L E T O K 
 

BROUMOV, BRÝLE, CEDNÍK, DÍLNA, KLÍ
KLOKAN, KONTRYHEL, KŘIVDA, LETOKRUH, 
LÝTKO, MÝDLO, NAROZENÍ, PLEVELE, P
ŘIDIČ 

oslaví svá významná životní jubilea: 

ejeme stálé zdraví,  
stí a radosti ze života! 

rodinami. 

 na Víta…“ 

O L K 

E L E 

T Í P 

N Á Ř 

E I Í 
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T E V 

I T L 

R U H 

BROUMOV, BRÝLE, CEDNÍK, DÍLNA, KLÍČEK, 
ŘIVDA, LETOKRUH, 

LÝTKO, MÝDLO, NAROZENÍ, PLEVELE, PŘÍLIV, 

SPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁL
Ceník služeb

Kurt na odbíjenou: 20,- 
Kurt na košíkovou: 20,- 
Kurt na tenis:  20,- 
Minigolf:  20,- 

Stolní tenis:  zdarma
Dětský koutek: zdarma
Hřiště na kopanou: dle dohody
 

Provozní doba bě
pondělí - pátek  
sobota – neděle  
 

Sportovní areál nabízí také p
a občerstvení v místním bufetu…

Těšíme se na Vaši návšt

 

 

Červnový recept
… připravte svým nejmilovaně
dětí něco sladkého, avšak zdrav
 

Mléčný 
Potřebujeme:  
6 vajec, 8 lžic cukru krupice, 2 lžíce slune
5 lžic kakaa, 10 lžic polohrubé mouky, ½ lži
prášku, sůl 
250 ml smetany ke šlehání, 125 g tu
4 plátky jedlé želatiny, med 
 

Postup:  
Troubu vyhřejte na 180 °C. Vají
soli ušlehejte ručním šlehač
olej a postupně na nízké obrátky zapracujte i prosátou 
mouku s kakaem a kypřicím práškem. T
v tenké vrstvě na 2 velké plechy vylo
papírem a pečte asi 10 minut.
Plátky želatiny nechte 10 minut nabobtnat v trošce vody, 
smetanu ušlehejte dotuha a tvaroh prošlehejte s medem 
dle chuti. Želatinu nechte na mírném ohni rozpustit, 
zašlehejte do tvarohu a opatrn
Nechte v lednici trochu zatuhnout a rozet
plát. Přiklopte druhým plátem t
nechte alespoň dvě hodiny v chladu odležet a poté krájejte 
na obdélníky. 
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SPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁLSPORTOVNÍ AREÁL    
Ceník služeb 

 

 Kč osoba/hod 
 Kč osoba/hod 
 Kč osoba/hod 
 Kč osoba/hod+50 Kč záloha 

zdarma 
zdarma 
dle dohody 

během června 2016 
13:00 – 18:00 hod 
10:00 – 18:00 hod 

nabízí také příjemné posezení 
místním bufetu… 

šíme se na Vaši návštěvu ☺ 

 

Červnový recept 
 

ipravte svým nejmilovanějším k Mezinárodnímu dni 
co sladkého, avšak zdravější alternativu… 

Mléčný řez 

6 vajec, 8 lžic cukru krupice, 2 lžíce slunečnicového oleje, 
5 lžic kakaa, 10 lžic polohrubé mouky, ½ lžičky kypřicího 

ehání, 125 g tučného tvarohu, 
 

ejte na 180 °C. Vajíčka s cukrem a špetkou 
ním šlehačem do světlé pěny, přidejte 

 na nízké obrátky zapracujte i prosátou 
icím práškem. Těsto rozetřete 

 na 2 velké plechy vyložené pečicím 
te asi 10 minut. 

Plátky želatiny nechte 10 minut nabobtnat v trošce vody, 
smetanu ušlehejte dotuha a tvaroh prošlehejte s medem 
dle chuti. Želatinu nechte na mírném ohni rozpustit, 
zašlehejte do tvarohu a opatrně vmíchejte ke smetaně. 
Nechte v lednici trochu zatuhnout a rozetřete na upečený 

iklopte druhým plátem těsta, pořádně přitiskněte, 
 hodiny v chladu odležet a poté krájejte 

Dobrou chuť! 
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BIOSLAVNOSTI „Chléb a víno“  
druhou červencovou sobotu ve Starém Městě 

 

11. ročník BIOSLAVNOSTÍ zahájí 9. 7. 2016 v 10 hodin ve 
svém areálu ve Starém Městě společnost PRO-BIO. Tradiční 
festival dobrého jídla, pití a zábavy nese letos motto: „Chléb 
& víno“.   
 

Kváskové pečení s profesionály 
Těšit se můžete na vše spojené s domácím pečením 
kváskového chleba – praktická ukázka přípravy těsta, 
poradenství k založení a udržení kvásku, ochutnávky chlebů 
a recepty. Navštíví nás profesionální pekaři a autoři 
kváskových kuchařek. Pokřtíme společně Knihu paní Jany 
Berkové „Kvásková kuchařka“. Svou knihu „Pečeme 
z kvásku“ představí s praktickou ukázkou přípravy těsta 
Lenka Žák.  
Bio vína 
Připravena bude pestrá ochutnávka bio vín. Seznámíte se 
s bio vinaři, ochutnáte širokou škálu známých i méně 
známých odrůd vína. 
Exkurze 
Po celý den budou otevřeny prostory firmy k nahlédnutí 
a seznámení s jednotlivými provozy. Zájemci se mohou těšit 
na prohlídku našeho mlýna, bezlepkového mlýna, balírny 
i skladů a proniknout do celého procesu výroby – od zrníček 
až po zabalené konečné mouky, krupice a další produkty. 
Bio jarmark 
Na bio jarmarku vás budou čekat farmářské stánky se 
sortimentem PRO-BIO i produkty bio zelinářů, mlékařů, 
pekařů a dalších.  
Bio občerstvení  
Bio občerstvení bude zajištěno v průběhu celého dne. 
V nabídce budou masové speciality z bio jehněčího z místní 
ekofarmy Agrisen –  jehněčí steaky, klobásky, beran na grilu 
a pokrmy z bio vepřového masa z ekofarmy ve Velkých 
Hostěrádkách. Nezapomeneme ani na vegetariánské 
a veganské pokrmy, včetně fresh nápojů, zmrzliny a dezertů. 
Mlsným jazýčkům nabídneme naše osvědčené pohankové 
palačinky a jako novinku ječné lívance. 
Host – Kamila Špráchalová 
Po úspěšné návštěvě loňského ročníku za námi letos opět 
přijede česká herečka a dabérka Kamila Špráchalová, která je 
nadšenou kuchařkou a propagátorkou biopotravin.  Naše 
biopotraviny využívá také při svých charitativních aktivitách 
při vaření v Domově svaté Rodiny v Praze. 
Originální hudba 
Nedílnou součástí BIOSLAVNOSTÍ je hudební program. 
O ten se letos postarají Longital (SK), Medial Banana, Jelen, 
Bombarďák a jako zlatý hřeb večera vystoupí Luboš Pospíšil. 
Pestrý program pro děti 
Děti si užijí program s ekologickou tématikou ve Špaldíkově 
dětském koutku připravený šumperským Střediskem 
ekologické výchovy Doris. Na děti budou čekat tvořivé 
dílničky, pohybové aktivity - trampolína, slackline či lezení 
po stromech s využitím Monkey setu. 
 

„Akce se koná za finanční spoluúčasti Olomouckého 
kraje.“ 
 

Zvýhodněné vstupenky v předprodeji na TIC Staré 
Město od 1.6. – 30.6.2016. 
Rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2 děti) 
Vstupné pro 2 osoby 120 Kč  

www.bioslavnosti.cz, www.probio.cz 

Staroměstští patrioti opět škole 
Letos 9. května jsme opět uspořádali interaktivní výukovou 
akci pro 8. a 9. třídu naši staroměstské školy, abychom si 
připomněli osvobození Československa a nezapomněli na 
tento důležitý historický fakt. Plán Adolfa Hitlera zněl 
jasně, jen jedna rasa je vyvolena. Dnes bereme spoustu 
věcí jako samozřejmost, i ten každodenní život. Ne vždy 
tomu tak bylo, proto bychom neměli zapomínat na naše 
vojáky, kteří nám vybojovali svobodu a kteří se už té 
svobody bohužel sami nedočkali. 
Letos jsme věnovali pozornost hlavně našim pilotům ve 
Velké Británii prostřednictvím filmu Nebeští jezdci.  
Na závěr bych chtěl poděkovat žákům za pozornost, ale 
také speciálně 9. ročníku popřát hodně štěstí do dalšího 
života a studia, jelikož letos opouštějí školu a na podzim se 
již na další akci neuvidíme. A také, aby se dobře učili, byli 
poctiví a pracovití a v dalším životě našli dobré uplatnění.  
Děkuji rovněž vedení školy za dobrou spolupráci 
a podporu tohoto projektu.    
 

Za Staroměstské patrioty Pavel Biro, místopředseda sdružení 
 

Ještě připomínám, že nás v letních měsících můžete 
navštívit v areálu bývalých kasáren v budově č. 2 
celoročně soboty, neděle, svátky od 9:00 do 17:00. 
 
 

inzerce  inzerce  inzerce  inzerce 
 

NABÍZÍME  
zprostředkování nákupu satelitního zboží. 
Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních 
sestav a pozemního Terrestrialního DVB-T 
vysílání. Doladění stávajících parabol. 
Naladění nových programů a poradenství. 

 

Specializované fórum 
zabývající se satelitní 

problematikou 
naleznete na webu 

www.satdigitalne.cz. 
 

Kontakt: 737537353 
 
 

 

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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Úspěch posluchačů Virtuální univerzity t řetího věku ve Starém Městě. 
 

V roce 2013 vzniklo při Kulturním domě ve Starém Městě konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku organizované 
provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. U3V poskytuje posluchačům zájmové vzdělání na 
vysokoškolské úrovni. 
Jedná se o tříletý (6 semestrů) vzdělávací program, na jehož konci úspěšní posluchači získají osvědčení o absolutoriu 
univerzity. U nás ve Starém Městě jsme získali celou řadu zajímavých informací z oblasti Astronomie, Čínské medicíny, 
zajímali jsme se o Evropské kulturní hodnoty a Evropskou unii, další semestr byl zaměřen na Etiku jako východisko z krize 
společnosti, v jiném semestru jsme se dozvídali celou řadu zajímavých informací o české myslivosti. Poslední semestr byl 
zaměřen na Barokní architekturu v Čechách. Přednášky jsou zajištěny odborným garantem z řad vysokoškolských profesorů. 
V dubnu letošního roku absolvovaly první čtyři posluchačky z našeho města povinných 6 semestrů a získaly Osvědčení 
o absolutoriu ČZU na slavností promoci, která se konala 19. května v Praze. Z celého srdce jim gratuluji za píli, nadšení 
a energii, kterou studiu věnovaly. 
Slavnostní promocí náš den v Praze ale neskončil. Druhou polovinu dne jsme společně s průvodcem strávili procházkou po 
nejkrásnějších místech v Praze. Navštívili jsme Strahov, prošli jsme se pod Petřínem, Malou stranou, přes Kampu jsme došli na 
Karlův most a procházku jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Viděli jsme celou řadu barokních památek, o kterých jsme 
se učili a získali zajímavé informace o našem hlavním městě. 
Pokud Vás studium a činnosti, které se kolem něj rozvíjí, zaujaly, přidejte se k nám. V září opět začínáme. 

Alena Windová, Tutor střediska 
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Vedení města informuje: 
 

Vážení spoluobčané, navazujeme na informace, které jsme Vám poskytli v předcházejících číslech Zlatého rohu 
o rozvojové činnosti našeho města a přinášíme aktuální informace o tom, jak jednotlivé akce pokračují: 
 

Podali jsme žádosti o dotace na následující akce: 
 

• Žádost o dotaci na SFDI na rekonstrukci chodníků na ul. Hanušovické – v současné době očekáváme vyjádření 
o výsledku naší žádosti o dotaci a připravujeme výběrové řízení na veřejnou zakázku. Předpokládané dokončení 
akce je v prosinci 2016. 

• Žádost o dotaci na výměnu světelných zdrojů v obci (Ministerstvo průmyslu a obchodu) – 9. května zasedala 
hodnotící komise a naše město získalo podporu ve výši 50% uznatelných výdajů na obnovu světelných zdrojů, a to 
ve výši:  1.102.068,- Kč 

• Je připravený projekt včetně stavebního povolení pro podání žádosti o dotaci na chodník od obchodu ENA 
směrem k poště – v současné době očekáváme vyhlášení dotačního programu 

 

Příprava projektů a studií: 
• Dokončujeme projekt na rekonstrukci suterénu Mateřské školky 
• Je připravený projekt na sportovní hřiště mezi Základní a Mateřskou školou a je podána žádost o příspěvek 

u společnosti ČEZ. 
• Dokončujeme projekt včetně stavebního povolení na rekonstrukci budovy č. 2 v areálu kasáren na dílny a šatny pro 

zaměstnance bytového hospodářství 
• Firma Geotest, a.s. zpracovává pro naše město analýzu zdrojů pitné vody v místních částech 
• Firma SWC InTech, s.r.o. zpracovává studii na zásobování místních částí pitnou vodou. Cílem je podání žádosti 

o dotaci na podzim r. 2016 
• Firma ARWETY PRO, s.r.o. zast. Mgr. Luďkem Rybkou ve spolupráci s Městem Staré Město připravuje 

znovuotevření lékárny v našem městě v přízemí budovy č.p. 359 – předpokládaný termín otevření 1. 7. 2016 
Starosta města a Rada města 

 

 
SBĚRNÝ DVŮR VE STARÉM MĚSTĚ INFORMUJE:  

 

Ceník služeb sběrného dvora: 
 

papír a lepenka zdarma 
sklo zdarma 
oděvy zdarma 
tiskařské barvy, barvy, laky zdarma 
plasty zdarma 
kovy zdarma 
dřevo zdarma 
pneumatiky zdarma 
olejové filtry zdarma 
brzdové kapaliny zdarma 
nemrznoucí kapaliny, hydraulické oleje zdarma 
odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje zdarma 
Biologicky rozložitelný odpad zdarma 

 
Stavební materiály, izolační materiály (1 tuna): 

 
stavební materiály na bázi sádry 500,- vč. DPH 
směsné stavební a demoliční odpady 500,- vč. DPH 
Objednání kontejnéru až na místo 500,- vč. DPH 
  

Provozní doba: 
 

          ÚTERÝ  13:00 - 16:00 
          SOBOTA    8:00 - 12:00 

Podmínky přijetí odpadu: 
a) odpad může odevzdat fyzická osoba, které má 
trvalý pobyt ve Starém Městě, anebo fyzická osoba, 
která má na území Starého Města ve vlastnictví stavbu 
určenou k bydlení nebo sloužící k individuální 
rekreaci 
b) vstup do areálu SD bez doprovodu obsluhy je 
přísně zakázán 
c) dle pokynů obsluhy předá občan odpad do 
určených shromažďovacích prostředků, které jsou 
opatřeny názvem odpadu a katalogovým číslem 
d) platba za odpad probíhá v hotovosti v kanceláři 
místního a bytového hospodářství 
e) na SD jsou přijímány pouze přetříděné odpady 
uvedené v provozním řádu SD  
f) sběr a odvoz jakéhokoli materiálu ze SD je zakázán 
(vyjma vyskladňování odpadů svozovou firmou) 
g) v areálu SD platí zákaz kouření, jídla, pití 
a manipulace s ohněm 
h) do areálu SD nebudou vpuštěni občané pod vlivem 
alkoholu 
i) do areálu SD nebudou vpuštěna silně znečištěná 
vozidla 
j) jiný termín odevzdání odpady lze při výjimečných 
případech domluvit na tel.:+420 601 353 342 
k) přísný zákaz sypání odpadů mimo místo pro něj 
vyhrazené (odpad nepatří před bránu!) 
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CO ZAZNAMENALY STARÉ KRONIKY…CO ZAZNAMENALY STARÉ KRONIKY…CO ZAZNAMENALY STARÉ KRONIKY…CO ZAZNAMENALY STARÉ KRONIKY…    
Čím budeme topit? 
Otázka, kterou si kladli naši radní již v roce 1996, otázka, kterou si kladou naši současní představitelé i dnes. Čas plyne, radní 
se mění, jen ten kouř ze spalování všeho možného zůstává.  
Podívejme se, jak se měnily názory a co se vlastně za uplynulých dvacet let ve 
skutečnosti stalo? 
„Řada návštěvníků Starého Města, zejména z průmyslových oblastí nebo 
z větších městských aglomerací, nám závidí čistý horský vzduch. Pocit hrdosti 
a pýchy vás však okamžitě opustí, jestliže vystoupíte na některou z výšin kolem 
Starého Města a pohlédnete zpět do údolí Krupé. Jako těžký černý příkrov leží 
nad staroměstskou kotlinou vrstva dýmu z desítek komínů, táhnoucí se od 
Květné až někam k Hanušovicím“. Těmito větami začíná článek uveřejněný ve 
zpravodaji Zlatý roh v únoru 1996 a podepsaný tehdejším tajemníkem Ing. 
Zdeňkem Panským. V článku se dále dočteme, že „jednou z variant řešení je 
využití kotelny závodu Moravolen. Jsou zde osazeny tři kotle, každý o kapacitě 
2 500 kW, z nichž jeden je přestavěn na fluidní spalování uhlí a menší úpravou 
ho lze přizpůsobit ke spalování dřevní hmoty“. V první etapě bude napojeno 
dostavovaných 87 bytových jednotek, v návaznosti je uvažováno s napojením 
starších panelových domů v sídlišti Budovatelů. Cílem je však napojit všechny 
zájemce, především pak budovy v majetku obce. Splnění těchto plánů je však 
odvislé od množství finančních prostředků v obecní pokladně a případné státní 
dotace“. 
Tehdejší ředitel závodu Moravolen Ing. Peter Fulla potvrzuje slova Ing. 
Zdeňka Panského a doplňuje: „Myšlenka vytápění Starého Města z kotelny 
závodu Moravolen byla v té době logická. Závod potřeboval pro svůj provoz 
nový zdroj tepla a budovaná kapacita 3 kotle Slatina, každý o výkonu 2 500 
KW převyšoval značně vlastní kapacitu spotřeby tepla. Firma Ptáček z Hranic 
na Moravě upravila jeden z kotlů Slatina na tzv. fluidní spalování. Hnědé uhlí 
se spalovalo na pískovém lůžku, které bylo ve vznosu. Tato technologie 
spalování byla v tom čase ve stadiu ověřování, jelikož v praxi nebyla ještě 
zavedena. Zkoušky a provoz prokázaly, že se tímto způsobem spalování uhlí 
zvýšila účinnost spalování. Současně s řešením spalování se vyvíjelo i čištění 
spalin. Odlučovače popílku a následné zpracování takto získaného odpadního 
produktu pro stavební účely. Potvrdila se i možnost přidávání dřevní štěpky do 
spalovacího procesu“. 
O problémech s vytápěním 87 bytů v nových panelových domech v sídlišti 
Budovatelů v období 1998 až 2000 podrobně píše ve zpravodaji Zlatý roh 
v únoru 2000 tehdejší starosta Ing. Jaroslav Macek. Obec po nepříjemných 
zkušenostech s jednáním akciové společnosti Ligra rozhodla řešit vytápění 
a dodávku užitkové teplé vody vlastními silami, a to rekonstrukcí kotelny 
v budově Základní školy a napojení tohoto zdroje na teplovod v sídlišti. Teplo 
se začalo dodávat z kotelny školy od 28. 7. 1999, tento stav trvá doposud. 
 

Ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 9. 7. 2001: 
„Odbornou firmou byl zpracován energetický koncept mikroregionu Staré 
Město, který stanovuje zásady místní energetické koncepce. Prvořadým cílem 
energetického konceptu je zajistit v celém mikroregionu Staroměstska plynulé 
a spolehlivé zásobování energiemi v potřebném množství a čase, ve vhodné 
struktuře, při minimálních cenách a při přijatelném vlivu na životní prostředí. 
... Již před 10 lety se uvažovalo o dodávce centrálního tepla z objektu 
Moravolenu ve Starém Městě. Byl vybudován teplovod, uvažovalo se 
s připojením většiny objektů, především průmyslových. Tato etapa však 
bohužel i vinou města skončila.“    
 

Ze zasedání městského zastupitelstva ze dne 22. 11. 2001: 
„…. Po dlouhé diskusi o centrálním vytápění města, o jehož vybudování projevilo zájem pět firem, rozhodlo zastupitelstvo 
doporučit firmu TENZA Brno, která zde hodlá investovat až dvacet milionů Kč a předložila nejvýhodnější řešení. Diskutovala 
se především otázka závislosti na jednom médiu, ať už se jedná o biomasu či hnědé uhlí. Jmenovaná firma uvažuje 
o vybudování tří kotelen na území města takto: v Jesenické ulici čp. 355 na hnědé uhlí, v sídlišti Budovatelů zpočátku na hnědé 
uhlí, později na biomasu, v kotelně v K čp 52 na biomasu“.   
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Jednání s firmou TENZA Brno pokračovala i v roce 2002. Nakonec v zápise z jednání zastupitelstva 8. srpna 2002 konstatoval 
tehdejší starosta, že pro velkou finanční náročnost a nenávratnost investice Státní fond životního prostředí (SFŽP) neschválil na 
tento projekt dotaci. 
V souvislosti s připravovanou investiční akcí „Rekonstrukce a dostavba kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod“ se 
vedení města zabývalo i otázkou centrálního vytápění města biomasou s tím, že by bylo vhodné této akce využít k položení 
tepelných rozvodů do společného výkopu (to se nakonec ukázalo jako nereálné vzhledem k přísným normám, které tuto 
možnost vylučovaly). Bylo rozhodnuto podat žádost na SFŽP o přidělení dotace na výstavby kotelny na biomasu.  
V závěru roku 2004 byl jako poradní výbor rady města zřízen „Řídící výbor projektů rozvoje Staroměstska“ (ŘVPRS). Jeho 
úkolem bylo iniciovat a koordinovat projekty vedoucí k obnově a rozvoji Staroměstska. Stálými členy byli Ing. Vojtěch Doležal 
(SEWACO Brno), Ing. Ladislav Trčka a Mgr. Dalimil Mika, další členové zastupitelstva se jednání zúčastňovali podle potřeby.  
 V roce 2005 byl zpracován projekt na centrální zásobování města teplem kotelnou na biomasu v areálu bývalého ředitelství 
státního statku s centrálním rozvodem. Předpokládaný výkon centrálního zdroje 4,0 MW, teplovody o délce 4 238 m.   
Aby se stihl termín podání žádosti o dotaci, podepsal tehdejší starosta v závěru měsíce ledna 2005 s firmou Český projekt 
smlouvu na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na akci Teplárna Staré Město. Firma Český projekt ve spolupráci s firmou 
Proink Ing. Ladislava Trčky a Ing. Bořivojem Chytkou žádost v termínu zpracovala a předala na SFŽP. Nestandardní postup 
starosty při podpisu této smlouvy vedl následně na jednání zastupitelstva města v květnu 2015 k podání návrhu na odvolání 
starosty a celé rady. Návrh na odvolání starosty nezískal dostatečnou podporu, nedůvěra byla vyslovena Ing. Vladimíru 
Černínovi, Ing. Bořivoji Chytkovi a Ing. Ladislavu Trčkovi. Místostarostkou se stala Ing. Milena Mikundová, členy rady Jiří 
Kamp, Mgr. Miluše Novotná a František Rygar. Rozhádané a rozdělené zastupitelstvo mohlo svým způsobem částečně 
i ovlivnit skutečnost, že město v roce 2006 dotaci na projekt nezískalo. 
V roce 2007 nebyl projekt aktualizován a žádost o dotaci podána nebyla. Ve vedení města začínají převažovat názory od 
záměru výstavby kotelny na biomasu a centrálního zásobování teplem města upustit.  
Zdroje výroby tepla pro městské objekty byly v různém stadiu životnosti, řada z nich vyžadovala postupnou opravu, případně 
výměnu kotlů. Již v závěru roku 2007 bylo nutno řešit kotelnu v základní škole (posílením zdroje tepla). V roce 2008 byla 
realizována rekonstrukce kotelny v kulturním domě. Vedení města považovalo za účelnější řešit vytápění bytových domů 
a dalších městských objektů využitím stávajících kotelen, které by byly postupně nahrazovány výkonnějšími a ekologičtějšími 
zdroji. U rodinných domků zvažovalo podpořit ekologizaci zdrojů prostřednictvím příspěvků z rozpočtu města. I nadále zůstal 
otevřený problém vytápění staré části sídliště Budovatelů. 
Nové vedení radnice po komunálních volbách v říjnu 2010 kriticky zhodnotilo provoz kotelen v minulém období a rozhodlo 
o postupném převodu kotelen do majetku města s tím, že jejich provoz bude zabezpečovat Staroměstská provozní společnost 
(Zlatý roh č. 4/2011). V závěru roku 2011 si společnost vyřídila licenci na výrobu tepla a převzala pod svou správu kotelny 
města od firmy Paliva Energo a.s. Všechny smlouvy byly před začátkem topné sezóny vypovězeny, kromě smlouvy na kotelnu 
v ul. Nádražní 77 (hlavní budova školy). Převod této kotelny se uskutečnil v roce 2013. 
Počátkem roku 2013 byla oslovena společnost Sateza Šumperk, která v rámci spolupráce s provozní společností měla navrhnout 
koncepci vytápění ve městě s cílem zajištění optimalizace nákladů na vytápění.  
V říjnu 2013 byla podepsána smlouva s firmou ERDING a.s. Brno na zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci na 
stavbu „Centrální vytápění ve Starém Městě  - výstavba nového zdroje CZT na biomasu a rozšíření rozvodů tepla“. Podle této 
smlouvy měla být v závěru roku 2014 připravena žádost o poskytnutí dotace.   
 

V usnesení RM ze dne 16. 4. 2014 se dočteme: „RM jednomyslně schvaluje na základě doporučení výběrové komise 
dodavatele na akci „Teplovod Staré Město – zkrácená varianta“. Na základě nejvýhodnější cenové nabídky bude zhotovitelem 
stavby společnost TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o, Šumperk za cenu 383.234,- Kč (bez DPH). 
 

Po komunálních volbách v říjnu 2014 uložilo nově zvolné zastupitelstvo 28. 5. 2015 radě města „ dopracovat projekt 
vytápění města v rozsahu původního zadání biomasou pro získání dotace“. 
Bohužel, za celý rok 2015 nedošlo prakticky k žádnému posunu v této problematice. Bude rok 2016 (po více než dvacetiletém 
přešlapování a váhání, zda biomasa ano/ne) rokem zlomu a konečně najdeme řešení, čím a jak ve Starém Městě topit? 
Názory představitelů města se za uplynulých dvacet let příliš neměnily, neměnil se ani poměr příznivců a odpůrců biomasy. 
Vypracovalo se několik koncepcí vytápění, většinou skončily v šuplíku. Na čem se většinou shodli byl fakt, že problém je třeba 
řešit, ale na způsobu, jak ho řešit, se až doposud shoda nenašla.  
 

 
 

Místní bytové hospodářství informuje… 
Taky si krmíte svého potkana? 
 

Máme za sebou již třetí, poměrně teplou zimu, a všelijaké havěti se tak velmi dobře daří. Stejně je to i s potkany.  Navíc, 
když mají přísun potravy od lidí, drží se v blízkosti člověka a mohou se tak i dobře rozmnožovat a jejich počty se tak za 
rok několikanásobně zvětšují. V dubnu proběhla v našem městě plošná deratizace kanalizace, v domech ve vlastnictví 
města je deratizace rovněž provedena, stejně tak i v parku. Pokud potkany budeme ale krmit, je tato deratizace úplně 
zbytečná.  Proto Vás žádáme, abyste zbytky jídla nevyhazovali do popelnic, ani nevylívali do WC nebo dřezu. Určitě se 
ve vašem okolí najde někdo, kdo chová slepice, prase a tyto zbytky zužitkuje.   

Nováková M. 
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Obecně prospěšná polečnost Společně – Jekhetane, o.p.s. informuje: 
 

Obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ-JEKHETNE je 
provozovatelem sociálních služeb v ORP Šumperk.  
V současné době poskytujeme tři sociální služby – odborné 
sociální poradenství (občanská poradna), terénní programy 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Všechny 
nabízené služby mohou vzájemně spolupracovat, což zajišťuje 
komplexní pokrytí potřeb klienta. 
 

Odborné sociální poradenství (občanská poradna): 
Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, detašované 
pracoviště Šumperk je v provozu od 1.8.2008. Poradna 
poskytuje své služby osobám starším 18 let, které se ocitli 
v těžké sociální situaci a neumí nebo nemohou ji sami řešit.  
Náplní služby je odborné sociální poradenství – informace, 
rady, aktivní pomoc a asistence v oblasti sociální pomoci, 
dávek, pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, 
bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních 
vztahů.  
Zejména však v oblasti finanční a rozpočtové problematiky, 
kam spadá taktéž problematika dluhová, což je nejčastěji 
řešená oblast dotazů, se kterými se klienti na poradnu obrací. 
Služba pomáhá klientům v případech, kdy nejsou schopni své 
závazky splácet, pracovník společně s klientem hledá 
nejvhodnější řešení jeho situace - snížení či odklad splátek, 
snaží se o vyjednání nových splátkových kalendářů, popř. 
spolupracuje s klientem na přípravě a podání návrhu na 
povolení oddlužení. V případě potřeby pracovník pomáhá 
klientovi při sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků 
a dalších podání, které nevyžadují právní zastoupení (právní 
poradenství není poradnou poskytováno, právník zde není 
k dispozici). Veškerá činnost probíhá na základě aktivní 
spolupráce klienta s pracovníkem poradny. Poradenství 
(včetně spolupráce na přípravě návrhu na povolení 
oddlužení) je poskytováno bezplatně, diskrétně 
a nestranně.  
 

V rámci dluhového poradenství je poradna již několikátým 
rokem zapojena v projektu „ Finanční gramotností proti 
dluhové pasti“ Projekt je realizován s podporou ČSOB a.s., 
Poštovní spořitelnou a.s. a Magistrátem hlavního města Prahy. 
Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Díky 
zapojení v tomto projektu jsou poradny schopny poskytovat 
kvalitnější poradenství v dluhové problematice včetně pomoci 
při podávání návrhu na povolení oddlužení. Poradenství je 
poskytováno nezávisle na partnerských bankách. Bližší 
informace k projektu je možné nalézt na www stránkách 
http://www.obcanskeporadny.cz/projekty/.  
 

V případě zájmu je službu možné kontaktovat telefonicky na 
čísle 725 101 815, e-mailem: poradna.sumperk@jekhetane.cz 
či osobně na adrese Hlavní 13/3 v Šumperku (budova 
Slovanského domu, 2. patro) v rámci otevíracích hodin 
poradny: 
PO 8-12, 13-17 ( pro objednané), ST 8-12, 13-15 , ČT 8-12 
(pro objednané).  

 

Kontaktní osoba: Lenka Čermáková, DiS. 
 

Terénní programy: 
Služba terénních programů v ORP Šumperk byla zahájena 
počátkem roku 2011. Služba je určena osobám starším 18 let, 
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, žijícím v sociálně 
vyloučených lokalitách. Zásadním znakem terénních 
programů je skutečnost, že služba je poskytována přímo 
v přirozeném prostředí klienta, pracovník klienta pravidelně 
navštěvuje a řeší jeho problém přímo v místě bydliště či jiném 
místě, na kterém společně dohodnou. Služba je poskytována 
na území města Šumperk a v okolních obcích (především 
Hanušovice, Staré město, Potůčník, apod.). Nejčastěji 
řešenými problémy jsou bytová a dluhová problematika. 
Pracovníci nabízí a zajišťují doprovod na úřady, pomáhají 
hledat a zprostředkovat vhodné zaměstnání, snaží se 
podporovat klienta v jeho samostatnosti, především 
v oblastech vyřizování každodenních záležitostí, vedou jej 
k aktivnímu řešení jeho problému.  
V případě zájmu je službu možné kontaktovat telefonicky na 
čísle 725 003 085 nebo 778 059 312 e-mailem: 
teren.sumperk@jekhetane.cz  či osobně na adrese Hlavní 13/3 
v Šumperku (budova Slovanského domu, 2. patro) v PO, ST, 
ČT 9 – 12, 13-16, UT 9-12. 
Kontaktní osoba: Libuše Michalčíková, Bc. Eva Krobotová 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Počátkem roku 2014 byla nabídka služeb SPOLEČNĚ 
JEKHETANE,o.p.s. v Šumperku rozšířena o sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  
Služba je určena rodinám s dětmi od 0-15 let v nepříznivé 
sociální situaci, na území obce Šumperk s rozšířenou 
působností. Pracovníci vypomáhají především v oblasti 
podpory vzdělávání dětí (zejména nabídkou doučování), 
zdravého trávení volného času (realizace volnočasových 
aktivit, výlety s dětmi – např. Výlet do lanového centra 
v Olomouci, rozhledna Zlatý chlum), dále pak zajišťují 
potřebnou podporu při vyřizování běžných záležitostí, 
uplatňování práv v zájmu dítěte, hospodaření v domácnosti. 
Častá je spolupráce s OSPOD, na které se s rodinou dá taktéž 
dohodnout. Pracovnice rovněž spolupracují s učiteli ZŠ i MŠ 
tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče a práce s dětmi.  
 

V případě zájmu je službu možné kontaktovat telefonicky na 
čísle 602 248 694, 778 059 311 e-mailem: 
rodina.sumperk@jekhetane.cz či osobně na adrese Hlavní 
13/3 v Šumperku (budova Slovanského domu, 2. patro) ve 
dnech UT, ČT 9-12 hod. 
Kontaktní osoba: Martina Folwarczná, Beata Jersáková. 
 

Všechny služby jsou poskytovány diskrétně a bezplatně. 
Veškeré informace o organizaci, včetně nabídky služeb, jsou 
k dispozici na webových stránkách www.jekhetane.cz 

Obecně prospěšná společnost Jekhetane, o.p.s. 
Hlavní 13/3 

787 01 Šumperk 
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příspěvek  příspěvek  příspěvek 
 
 

 

JARO V ROZPUKU  
 

Svět neustále vyvíjí se a proto v tomto jarním čase, 
rozhodla jsem se, že se chci vzdělávat a učit se ve svém věku zase. 
Navrhla jsem pořídit domů novou techniku pro spojení se světem, 
a budu začínat rovnou s tabletem. 
 

Navštívila jsem obchod, co prodává elektroniku, 
a zde hledala prodavače, co nad mými znalostmi nedostane paniku. 
Obsluha začala vysvětlení slovy Skype, Facebook a jaký chci 
procesor, 
tak jsem se řekla, ať mluví pomalu a česky a zda není náhodou 
profesor. 
 

Pak prodavač zklidnil se ovšem jen na dobu krátkou 
a následně pokračoval další záludnou otázkou. 
Jak prý chci být připojená, zněla otázka na množství megabytů, 
zde jsem se zděsila a sdělila, že jsem s bydlením spokojená a nevím, 
proč se ptá na velikost mého bytu. 
Po sdělení dalších podrobností o WiFi, LAN, ETHERNETU a 27 
palcích 
jsem řekla, že přeci nekupuji jadernou ponorku a jsem už nyní se 
znalostmi v koncích. 
 

Konečně po tomto jeho utrpení došlo k dohodě a vysvětlení pro mě 
laickému, 
jen si myslím, že po mých dotazech bude prodavač potřebovat ošetření 
v Ikemu. 
Pak přišla otázka na cenu tabletu a její výší, 
po jejím obdržení vykřikla jsem „bože, já chci jen koupit tablet, 
nikoliv s prodavačem a plnou čiší". 
 

Nedivte se prosím proto mé neznalosti takto psané, 
jen chci  tímto sdělit, že každý to máme od života jinak dané.. 
Umím zapnout počítač a použít pár programů k práci a to hravě, 
ovšem nerozumím, jak a kdo vytvořil je, k mému prospěchu a někdy 
i zábavě.  
 

Mou touhou je mít informace veškeré a přesné, 
protože nechci umřít hloupá, to je snad každému jasné. 
Zvlášť, když nemám informace a vzdělání, tak se ptám profíků, 
je totiž neuvěřitelné, kolik je u nás všude samozvaných odborníků. 
 

Nerada bych dopadla v rozhodování jak naše Město, 
kdy o vytápění rozhodují lidé, co si nejspíš myslí, že biomasa může 
být i těsto. 
Nerada bych někdy ve vědomostech dopadla jak moula,  
např. i proto, že v komisi o topení je jediný odborník a ten doufám ví, 
co je to kilojoula. 
 

Takže, nedivme se u nás prosím tomu, 
že těmto lidem nezáleží na jediném stromu, 
protože o jeho likvidaci a pokácení, 
rozhodl vítr, známosti a lidské mámení. 
 

Proto učte se a získávejte informace po celé své žití, 
bez nich je svět možná jednoduchý, jen pro ostatní budete díky své 
hlouposti k nepoužití. 
Někteří si myslí, že informace a vědomosti získají výkonnou mocí 
a funkcí, 
ovšem netuší, že bez vzdělávání to nepůjde a bohužel jim již není 
pomoci. 

Ing. Vlasta Pichová 
 
 

 
 
 

VYHLÍDKA POD KRÁLICKÝM VYHLÍDKA POD KRÁLICKÝM VYHLÍDKA POD KRÁLICKÝM VYHLÍDKA POD KRÁLICKÝM 

SNĚŽNÍKEMSNĚŽNÍKEMSNĚŽNÍKEMSNĚŽNÍKEM    
 

Navštivte vyhlídku z radniční věže, uvidíte 
tak Staré Město z jiné perspektivy… 

 

Více informací v TICu. 
www.staremesto.info 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlídka byla spolufinancována z prostředků 
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M ĚSTA 
 

Usnesení z 35. Rady města Staré Město ze dne 11.4.2016 
595. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků pro 
zemědělské účely s tím, že pozemky budou rozděleny do 
lokalit, za minimální cenu pronájmu 2000,- Kč/ha/rok. 
Zájemci o pronájem mohou podávat cenové nabídky 
v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem pozemků 
pro zemědělské účely“ osobně na podatelně MěÚ Staré 
Město, nebo poštou nejpozději do 28.4.2016. 
T: 13.4.2016, Z: tajemní 
596. Rada města schvaluje PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. 
odpuštění poplatku za 10 ks jarmarečních stánků na 11. 
Ročník letního festivalu BIOSLAVNOSTI 2016. 
T: Bioslavnosti 2016, Z: pí Windová 
597. Rada města schvaluje penzionu Národní dům pronájem 
chodníku před Penzionem Národní dům v délce 15 m a šířce 
po okraj chodníku v období květen – září za cenu 500,-Kč 
/měsíc. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
598. Rada města schvaluje uzavření MŠ o letních prázdninách 
v termínu 25.7.-7.8.2016. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
599. Rada města projednala a bere na vědomí žádost manželů 
J. a Z. P. o přidělení bytu s tím, že žádost bude žadateli 
doplněna a projednána na příštím zasedání rady města. 
T: 20.4.2016, Z: pí Nováková 
600. Rada města projednala a bere na vědomí žádost pí H.D. 
o přidělení bytu s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o byt. 
T: 15.4.2016, Z: pí Nováková 
601. Rada města projednala a bere na vědomí žádost pí M. F. 
o přidělení bytu s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o byt. 
T: 15.4.2016, Z: pí Nováková 
602. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 
560/2 v k. ú. Stříbrnice. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
603. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 
271/1 v k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
604. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 
207, 213/1, 213/2, 3538 v k. ú. Staré Město pod Králickým 
Sněžníkem z důvodu řešení ostatních převodů pozemků 
v dané lokalitě. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
605. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku 
p. č. 3295/1 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem 
z důvodu řešení ostatních převodů pozemků v dané lokalitě. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
606. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku 
p. č. 3295/1 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem 
z důvodu řešení ostatních převodů pozemků v dané lokalitě. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
607. Rada města schvaluje záměr pronájmu 1 místnosti 
(skladový prostor) v budově č. 3 v bývalých kasárnách. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
608. Rada města projednala a bere na vědomí žádost p. M. P. 
o pronájem pozemků p.č. 939/1, 939/2, 931/5 v k. ú. Staré 
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že na výše uvedené 
pozemky je schválen záměr pronájmu pozemků pro 
zemědělské účely. 
 
 

 

T: 20.4.2016, Z: tajemník 
609. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 17/12 a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného 
dodatku. 
T: 20.4.2016, Z: starosta 
610. Rada města projednala grafické návrhy na vlajku města 
s tím, že návrhy budou rozeslány zastupitelům města 
k vyjádření. 
T: 20.4.2016, Z: starosta 
611. Rada města schvaluje užití a umístění znaku města na 
informační tabuli u nádraží. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
612. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace k územnímu řízení na projekt 
„Lesopark ve Starém Městě“ a pověřuje starostu podpisem 
výše uvedené smlouvy. 
T: 20.4.2016, Z: starosta 
613. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 2401/1 v k. ú. Nová Seninka. 
T: 20.4.2016, Z: starosta 
614. Rada města schvaluje pracovní skupinu pro záležitost 
vytápění Starého Města ve složení p. Raczek, p. Troják, 
pí Windová, Ing. Žák, p. Bártek 
615. Rada města schvaluje napojení pozemku p.č. 1477 na 
místní komunikaci č. 1B na pozemku p.č. 1393/2 v k. ú. 
Kunčice pod Králickým Sněžníkem. 
T: 20.4.2016, Z: tajemník 
616. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Městem Staré Město a Olomouckým krajem na částečnou 
úhradu nákladů na akci Mezinárodní výstup na Králický 
Sněžník, přijetí dotace ve výši 55 000,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem výše uvedené smlouvy.  
T: 20.4.2016, Z: starosta 
617. Rada města projednala usnesení z 11. Zasedání 
zastupitelstva města, připomínky a dotazy zastupitelů 
a občanů s tím, že některé připomínky a dotazy byly 
zodpovězeny přímo na jednání zastupitelstva. 
- odvoz dříví dne 18.2.2016 Malé Vrbno: odpovězeno Ing. 
V. P. e-mailem 
- sídla spolků na MěÚ: souhlas s umístění sídla se vydává 
pouze pro potřebu zápisu sídla do spolkového rejstříku, 
znamená to, že se dává souhlas k formálnímu sídlu 
- přijetí nového lesníka: Město Staré Město uzavřelo dne 
1.2.2016 s p. Kamilem Kremličkou, Dukelská 370, 
Hanušovice Smlouvu o dílo na výkon lesníka. 
 

Usnesení z 36. Rady města Staré Město ze dne 25.4.2016 
618. Rada města projednala a bere na vědomí žádost LČR 
Lesní správy Hanušovice o vyjádření k odkupu pozemků p.č. 
954/6, 954/7, 954/8, 1431/15, st. 213/1 v k. ú. Kunčice pod 
Králickým Sněžníkem do majetku Města Staré Město s tím, 
že pověřuje starostu jednáním s LČR. 
T: 10.5.2016, Z: starosta 
619. Rada města projednala a bere na vědomí Potvrzení 
o účasti na dopravní nehodě, vystavené Policií ČR, 
o poškození kamenného kříže na křižovatce ul. Jesenická 
a Nová s tím, že bude předáno právní zástupkyni k vymáhání 
náhrady škody. T: 5.5.2016, Z: tajemník 
620. Rada města projednala a bere na vědomí žádost Ing. 
V. P. o schválení oddávajícího s tím, že žádost předloží 
k projednání zastupitelstvu města. 
T: zasedání zastupitelstva města, Z: starosta 
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621. Rada města schvaluje záměr pronájmu 
části pozemku p.č. 353/2 o výměře 116 m2 
v k. ú. Staré Město pod Králickým 
Sněžníkem. T: 5.5.2016, Z: tajemník 
622. Rada města neschvaluje záměr prodeje 
části pozemku p.č. 2224/4 o výměře 240 m2 
v k. ú. Staré Město pod Králickým 
Sněžníkem. 
T: 5.52016, Z: tajemník 
623. Rada města schvaluje záměr pronájmu 
pozemku p.č. 1018/1 v k. ú. Staré Město pod 
Králickým Sněžníkem.  
T: 5.52016, Z: tajemník 
624. Rada města projednala a bere na 
vědomí žádost pí E. H. o opravu, 
prodloužení pro odvod dešťové vody od 
jejího domu s tím, že dešťové vody 
z nemovitosti si musí majitel likvidovat na 
svém pozemku. 
T: 5.5.2016, Z: tajemník 
625. Rada města projednala a bere na 
vědomí žádost p. M. G. o přidělení bytu 
s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o byt.  
T: 5.5.2016, Z: pí Nováková 
626. Rada města projednala a bere na 
vědomí žádost p. L. Ch. o přidělení bytu 
s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o byt. 
T: 5.5.2016, Z: pí Nováková 
627. Rada města schvaluje přidělení bytu 
č. 3 Jesenická 356, Staré Město pí R. B. 
T: 1.5.2016, Z: pí Nováková 
628. Rada města schvaluje přidělení bytu 
č. 13 sídl. Budovatelů 400, Staré Město 
J. a Z. P. T: 1.6.2016, Z: pí Nováková 
629. Rada města nemá námitek k udělení 
licence pro náhradní autobusovou dopravu 
za přerušenou drážní dopravu na lince 
930801 Hanušovice – Staré Město pro 
dopravce autobusy JUŘEN s.r.o. 
T: 5.5.2016, Z: tajemník 
630. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu mezi Městem Staré Město a EMONTAS s.r.o. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.  
T: 29.4.2016, Z: starosta 
631. Rada města schvaluje nabídku fy ELRAM JS s.r.o. na projekt elektroinstalace v č.p. 49 na sídl. Budovatelů – společné 
prostory. T: 10.5.2016, Z: pí Nováková 
632. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování analýzy zdrojů pitné vody – II. etapa s GEOtest, a.s. Brno 
a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: 29.4.2016, Z: starosta 
 

Usnesení z 37. Rady města Staré Město ze dne 2.5.2016 
633. Rada města ruší usnesení č. 620 z 36. Zasedání rady města a schvaluje v souladu s ust. § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověření Ing. V. P. přijímáním souhlasného prohlášení o vstupu do manželství při 
občanských sňatcích. Pověření platí do konce roku 2016. T: 10.5.2016, Z: tajemník 
634. Rada města schvaluje Zápis komise pro posouzení nabídek na pronájem pozemků a na základě doporučení komise pro 
posouzení nabídek na pronájem pozemků schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s p. V. B. T: 3.5.2016, Z: starosta 
635. Rada města projednala a bere na vědomí Zápis z pracovní skupiny k vytápění ve Starém Města. 
636. Rada města projednala a nemá námitek k oznámení střediska Junák – český skaut, středisko Vládi Tylšara Olomouc, z.s. 
o konání letních táborů v údolí Prudkého potoka v k. ú. Chrastice v termínu 25.6. – 28.8.2016. T: 10.5.2016, Z: tajemník 
637. Rada města schvaluje záměr směny pozemků z majetku města – pozemky p.č. 207 zahrada o výměře 178 m2, p.č. 3538 
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 145 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, do majetku města pozemek p.č. 
854/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 309 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem. 
T: 10.5.2016, Z: tajemník 
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Základní škola a Mateřská škola Staré MěstoZákladní škola a Mateřská škola Staré MěstoZákladní škola a Mateřská škola Staré MěstoZákladní škola a Mateřská škola Staré Město    
tel.:583 239 230,www.zssm.cz, skola@zssm.cz 

 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MIROSLAVOU ZÁLEŠÁKOVOU 
 

Jak vzpomínáte na počátky své pedagogické kariéry? 
Po ukončení studií na pedagogické fakultě v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň 

základní školy, jsem rok učila v Hanušovicích. Druhým rokem jsem začala pracovat na staroměstské škole. Zde 
jsem získala sympatické kolegyně, které mě do učitelování zasvětily. Pomáhaly mi a já se na ně mohla 
s čímkoliv obrátit o radu či pomoc. Na třídu, se kterou jsem tehdy začínala a byla její třídní učitelkou po tři 
roky, nikdy nezapomenu. Kolik akcí a společných aktivit jsme s dětmi prožili. Ve třídě vládla příjemná 
atmosféra, děti se zajímaly o učivo, nosily knihy a jiné pomůcky do výuky a navíc se vzájemně obohacovaly 
tím, co uměly. 
Jaký smysl má pro vás práce učitele na základní škole? 
Já jsem vždycky chtěla být učitelkou, jen jsem si odmalička přála být učitelkou v mateřské škole. To, že jsem nakonec vystudovala 
učitelství na prvním stupni a pracovala s mladšími žáky základní školy, byla dobrá volba. Baví mě různorodost práce, která je právě 
na prvním stupni. Učitel vyučuje jak naukovým, tak výchovným předmětům, zná dokonale své žáky a má k nim velmi blízko, protože 
s nimi tráví celé dopoledne. Není ovšem na škodu občas práci na základní škole trochu pozměnit a vyzkoušet si třeba i výuku na 
druhém stupni. Devět let jsem na naší škole učila anglický jazyk od třetí do deváté třídy, a poznala tak i práci se staršími žáky. To vše 
se mi velmi hodilo před rokem při nástupu do funkce zástupce ředitele, protože znám důvěrně práci na prvním stupni, a mám 
i zkušenost s výukou na druhém stupni. Práce na všech uvedených úsecích je pro mne zajímavá a dělám ji ráda. 
Změnil se nějak charakter vaší práce? 
Se změnou pracovní pozice se náplň mé práce změnila. Dříve jsem více učila a více se věnovala přípravám na hodiny, dnes je počet 
mých vyučovacích hodin nižší a současně mám více administrativní a organizační práce. Stala jsem se i výchovnou poradkyní na 
škole a začala studovat tento obor na pedagogické fakultě v Olomouci.  
Jak jste spokojena s prostředím a s výsledky své činnosti? 
Naše škola se neustále zvelebuje. Zásluhou zřizovatele i ředitele školy se postupně modernizuje a obnovuje, což se mi velmi líbí. Co 
se mé činnosti týká, snažím se pracovat spolehlivě a zodpovědně. Jak se mi to daří, to je otázka pro mé spolupracující kolegyně 
a kolegy. 
 

„Škola čar a kouzel“ na I. stupni 
I letos se na konci dubna do školy slétly čarodějnice všech kategorií…a den nazvaný „Škola čar a kouzel“ voněl přípravou 
nejrůznějších lektvarů a poznáváním bylin a tajných ingrediencí.  
Čarodějnice a čarodějové I. kategorie si třídu tematicky vyzdobili a každý čarodějný učeň si vytvořil svoji čarodějnou knihu. Ta nesla 
jeho čarodějné jméno a řadu úkolů, které museli všichni během dne splnit.  
Do kotle (opravdového i papírového) jsme třídili „byliny“ – všechna slova, která obsahovala písmeno ch, které jsme probírali celý 
týden. Povídali jsme si o čarodějnicích a jejich svátku, pracovali jsme s textem, učili se čarovné písničky i tanečky. V matematice 
jsme počítali slovní úlohy. V kurzu byly stále košťata a lektvary. Jeden sladký lektvar, ve kterém plavaly nejrůznější příšery, jsme si 
pak ve skupinkách „uvařili“, ochutnali a zhodnotili. Vrchní čarodějnice pak čiré lektvary kouzlem obarvila a začarovala. Během dne 
nás čekaly také čarodějné hry, např. „kdo dřív dostane do pusy slizkou žížalu“ přivázanou na provázku. Z čarovného dne jsme si 
odnášeli hlavičky plné vědomostí, břicha plná dobrot a radost z dobře vykonané práce. 
Učivo u čarodějnic a čarodějů II. kategorie bylo o poznání náročnější. Museli zvládnout teoretickou i praktickou zkoušku zaměřenou 
na byliny všeho druhu.  Poznat bylinky na obrázku to ještě šlo, ale poznat je hmatem a čichem, to už bylo mnohem těžší. A co teprve 
se naučit uvařit ten správný bylinný lektvar, přidat do něj další ingredience jako žabí sliz, modrou krev… vše správně očarovat… 
Lektvary syčely, bublaly a pěnily a „studenti“ mohli být se svými výsledky opravdu spokojeni. V čarodějné matematice se také pilně 
pracovalo…opět se počítala košťata, a dokonce se na nich i létalo, ale pozpátku. Další teoretická zkouška spočívala v tom správně 
vystihnout a popsat vzhled i charakter čarodějnic, samozřejmě byli žáci seznámeni s kouzelnými formulkami a zaříkadly, nechyběla 
ani čarodějná písnička. V praxi to čarodějnice pěkně rozpálily bubnováním a tancem. Zaslouženou odměnou pak pro všechny byl 
sladký dezert s žížalou, pavoukem a myškou, který nám upekla jedna již vyučená čarodějnice – maminka. 
Činili se také čarodějové III. kategorie. Ti si vytvořili letecký průkaz na koště s vlastní podobiznou, doplnili údaje o svém koštěti, 
doletu, povolené výšce a podobně. V předmětu „Čáry, máry“ přemýšleli, jestli se rovnoběžky někde potkají, a počítali příklady pro 
budoucí povolání – ceny kouzelných lektvarů. Některým za nesprávné počítání hrozil trest – 150 let po škole!!! V tělocvičně si 
„čarodějnata“ vytvořila družstva a létala na koštěti mezi stromy, košťaty posunovala míčky na rychlost a hrála vytloukanou. 
Nezaháleli ani čarodějnice a čarodějové IV. kategorie. Vyrobili si krásné papírové čarodějnice z novinového kornoutu, a aby navodili 
atmosféru, naučili se čarodějnickou píseň. Tematicky byly zaměřeny hodiny českého jazyka, kde se četla pohádka o čarodějnici. Žáci 
pak museli „paní strašpytelce“ vyhledat podmět a přísudek. V matematice řešili čarodějnice a čarodějové početní i geometrické 
záhady. Nejsložitější však pro čarodějníky byly pracovní činnosti, kde museli z malých barevných částí složit čarodějnici a vytvořit 
kouzelnou koláž. Za odměnu si pochutnali na pečených prstech s dlouhými mandlovými drápy. 
Projekt „Škola čar a kouzel“ se letos opravdu vydařil. My, hlavní čarodějnice, si myslíme, že naši malí čarodějní učňové mohou směle 
postoupit do vyšší kategorie a v příštím roce opět obohatit své dovednosti.     

učitelky I. stupně 
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ŠKOLA ČAR A KOUZEL 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATE ŘSKÉ ŠKOLY 
Dne 12.5.2016 se uskutečnilo „V KAVÁRN Ě U HROCHA FANDY“ vystoupení třídy Broučků a třídy Šnečků (co jsme se 
naučili nového od začátku školního roku) – oslava ke Dni matek. 
Tímto chceme poděkovat sponzorům za realizaci akce: Kulturní zařízení města Staré Město, Firma Kremo, NET – KOVO, 
s.r.o., SRPŠ při ZŠ a MŠ Staré Město, okr. Šumperk       kolektiv MŠ 

 

JAK JSME PEKLY OVESNÉ SUŠENKY A VA ŘILY 
POMAZÁNKU Z ČERVENÉ ČOČKY 

Dne 16. května jsme vařily s Pro-biem. Připravily jsme 
pomazánku z červené čočky. Mezi ingredience patřila červená 
čočka, olivový olej, česnek, cibule, mrkev a koření. Zeleninu 
jsme očistily a nakrájely a v hrnci osmažily. Potom už se jen 
přidala červená čočka a uvařila doměkka.  Také jsme pekly 
sušenky.  Do velké mísy jsme daly všechny potřebné 
ingredience a rukama jsme vypracovaly těsto, které se nejdříve 
nespojovalo, ale nakonec se to povedlo. Každá jsme si vzala 
kousek těsta a udělaly jsme malé placičky a daly je péct. Jak 
bylo vše hotové, měly jsme ochutnávky a všem nám to moc 
chutnalo.             Anna Lysáková 6. tř., Tereza Boháčová 7. tř. 
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periodický tisk územního samosprávného celku 
ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu dni v měsíci ve Starém Městě, vydává Město Staré Město, nám. 
Osvobození 166, 788 32 Staré Město. IČ 00303364, ev. č. MK ČR E 13110. Případné příspěvky doručte do TIC nebo na e-mail: 
info@mu-staremesto.cz. UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE  
 


