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Motto: Nejde dělat dobrou věc se špatnými lidmi
Pokud bych měl podrobně charakterizovat celý rok 2007 bylo by to dlouhé psaní. Proto jsem
se rozhodl, že využiji heslovitého popisu. Většinu hesel najdete rozepsaných právě v této tzv.
ročence. A to je dobře.




























Návštěva prezidenta České republiky pana Václava Klause s manželkou
Návštěva ministra vnitra pana Ivana Langera v rámci slavnostního otevření Hasičské
zbrojnice
Ocenění dobrovolných hasičů v rámci Dne hasičů a integrovaného záchranného
systému
Účast německé rockové zpěvačky Doro Pesch na IV. ročníku rockového festivalu
Šternberský kopec
Přijetí Strategického plánu města Šternberka na období 2007-2013
Investice v celkové výši 81.008.566,46,- Kč
Rekonstrukce školní jídelny Svatoplukova
Dokončení kanalizace Rýmařovského kopce
Úpravy parkoviště nad gymnáziem a rekonstrukce spodní části ulice Na Valech
Zahájení plynofikace místní části Lhota
Zadání Strategie rozvoje cestovního ruchu pro Šternberk
Realizace projektu Komunitního plánování
Dokončení generelu cyklistické dopravy
Zpracování dokumentace pro řadu dalších projektů, na které se budeme snažit zajistit
dotační finanční zdroje, ať už v oblasti technické infrastruktury, rozvoje cestovního
ruchu či občanské vybavenosti tak, aby naše město bylo městem příjemným a
moderním pro život svých obyvatel i všechny své návštěvníky
Aleš Novák mistr České republiky ve šplhu na laně a držitel světového rekordu
Nominace města Šternberka na ocenění „Historické město roku 2006“
Vítězství města v soutěži „Cesty městy“
Předání Cen města šternberským osobnostem
Závody ECCE HOMO v červnu a v září a jejich rozšíření o rally závody
Pravidelná spolupráce s partnerskými městy
Kroky směřující k přípravě lokalit pro bydlení (infrastruktura, geologický průzkum…)
Dobrovolné dárcovství pracovníků radnice
130 svatebních obřadů, 2 zlaté svatby, 2 diamantové svatby, 16 vítání občánků
148 narozených dětí
Realizace projektu Veřejně prospěšné práce s cílem zvýšení čistoty města
Celorepublikový úspěch Harmonie Šternberk

Dle mého mínění byl rok 2007 pro Šternberk rokem dobrým. Je za to potřeba poděkovat
všem, kteří se o to s úsilím snažili a přičinili. Neznamená to však, že nemáme další plány,
cíle a vize. Spíše naopak.
S pozdravem a úctou

Mgr. Jaromír Sedlák
starosta
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Leden

Od 1.1. došlo ke změně vydavatele Šternberských listů, na místo radnice se vydavatelem
stala Městská kulturní zařízení p.o.. První šternberský občánek Tomáš Kryl se narodil 3.1..
Harmonie Šternberk triumfovala 5.1. na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze a
stala se absolutním vítězem soutěže. 17.1. udělilo Ministerstvo vnitra ČR Šternberku 3. místo
za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006. Začalo se se zpracováním Generelu
cyklistické dopravy města Šternberka a proběhlo dotazníkové šetření mezi občany. Městská
policie začala měřit rychlost na vybraných úsecích ve městě pomocí radaru. Nemocnice
Šternberk p.o. získala světově uznávanou akreditaci zdravotnických laboratoří a byla
prohlášena za nejlepší nemocnici v Olomouckém kraji. Sociální služby Šternberk p.o. začaly
od 1.1. půjčovat kompenzační a zdravotnické pomůcky seniorům a zdravotně postiženým.
Nejstarší občanka města Libuše Šimková oslavila 30.1. své 97. narozeniny. V noci z 18.1. na
19.1. se městem prohnala vichřice, za své vzaly čtyři stromy.

Harmo

Harmonie na festivalu v Praze

Předání radaru Městské policii Šternberk

Ocenění za kvalitu veřejné správy

T

Únor

Město Šternberk bylo již po čtvrté za sebou nominováno za Olomoucký kraj do soutěže o titul
Historické město roku za přípravu programu regenerace městské památkové zóny. Začalo
se s přípravou transformace šternberské nemocnice na akciovou společnost. Bylo
dohodnuto založení šesti osadních výborů v místních částech města, jejichž úkolem je
zapojit do rozhodování radnice občany těchto částí. 14.2. předal starosta Mgr. Jaromír
Sedlák ocenění Ing.Lubomíru Pospíšilovi za jeho celoživotní přínos pro rozvoj
automobilového sportu ve Šternberku. V Domě dětí a mládeže vzniklo Mateřské centrum pro
rodiče s nejmenšími dětmi a těhotné maminky. Na radnici probíhal personální audit.

Městská památková zóna Šternberk
Ing. Lubomír Pospíšil
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Březen

Členové TJ Sokol reprezentovali Šternberk 10.3. na Velké ceně Šplhu pod schodištěm
v Praze, kde Aleš Novák získal titul mistra republiky. Zastupitelé města projednali podněty
občanů k dětským hřištím a postup opatření k jejich obnově, začalo se s přípravou
strategického dokumentu o rozvoji města a bylo schváleno programové prohlášení
zastupitelstva města na období 2006 – 2010. Při příležitosti Dne učitelů bylo 27.3. předáno
ocenění 14 šternberským pedagogům. 22.3. proběhlo setkání šternberských seniorů a
zdravotně postižených občanů s představiteli města a senátorem Vítězslavem Vavrouškem.
Hned dva šternberští běžci v kategorii nad šedesát let získali medailová umístění ve Velké
ceně vytrvalců Olomouckého kraje. Šternberská volejbalová I. liga žen získala 6. místo v I.
lize žen.

Setkání seniorů 22.3.2007

Den učitelů 27.3.2007

Duben

Od 1.4. začaly pracovat osadní výbory v Dalově, Těšíkově, Chabičově, Krakořicích, Dolním
Žlebu a Lhotě. Starosta převzal 18.4. na Pražské hradě ocenění pro Šternberk, který byl
nominován mezi první tři města v republice v soutěži o nejlepší přípravu programu
regenerace městské památkové zóny. 23.4. se uskutečnilo setkání přestavitelů města
s velkými zaměstnavateli a podnikateli ve Šternberku. Město Šternberk nastartovalo
ojedinělý projekt podpory soukromých vlastníků objektů v městské památkové zóně ve
Šternberku, na který vyčlenilo více než čtyři miliony korun. Dokončeny byly úpravy parkoviště
nad gymnáziem a rekonstrukce části ulice Na Valech.

Ulice na Valech - stav před a
po rekonstrukci
Objekt Čechova 5 –
stav před a po
rekonstrukci
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Květen

Městský úřad od 1.5. rozšířil hodiny pro veřejnost, k tradičnímu pondělku a středě přibyli
úterý a čtvrtek. 10.5. proběhlo veřejné představení Strategie rozvoje města Šternberka, přišlo
diskutovat cca 40 občanů. 11.5. jsme mohli v Sitce vidět bobra evropského, po odchytu byl
předán ZOO Olomouc. Výprava šternberských školáků na 6. ročník Sportovního setkání
žáků partnerských měst Dobšiná-Kobiór-Sajószentpéter-Šternberk se vrátila z Maďarska
13.5. se stříbrnou medailí. Na základě provedeného personálního auditu bylo provedeno ve
struktuře Městského úřadu několik změn, např. rozdělení některých odborů a vzniku nových
při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. V květnu oslavila Městská policie Šternberk 15
let od svého založení. 60. výročí školy si připomněla Základní škola Svatoplukova. 13.5.
zemřel Petr Vyjídák, ředitel závodu Ecce Homo a funkcionář ÚAMK ČR. 25.5. zemřel
šternberský občan Josef Sedlák - básník, spisovatel, překladatel a nositel Ceny města za
přínos v oblasti kultury, literatury a historie.

Základní škola Svatoplukova

6. ročník Sportovního setkání žáků partnerských měst Dobšiná-Kobiór-Sajószentpéter-Šternberk

Červen

Ve dnech 2.6. a 3.6 startoval ve Šternberku 27. ročník Mistrovství Evropy v závodech
automobilů do vrchu Ecce Homo s účastí 120 závodníků. V termínu 1.6. - 3.6. do města
přijeli představitelé partnerských měst z Maďarska, Polska a Slovenska, aby dojednali
spolupráci na poli sportovním a kulturním a zúčastnili se 4. ročníku Mezinárodního
výtvarného plenéru Šternberk 2007, do kterého se zapojilo 11 našich i zahraničních umělců.
7.6. se do Šternberka načas vrátily historické hodiny v rámci výstavy Hodiny v historických
interiérech na hradě Šternberk. 13.6. zastupitelé schválili Strategii rozvoje města Šternberka
a Etický kodex členů Zastupitelstva města Šternberka. 14.6. navštívil Šternberk prezident
České republiky Václav Klaus v doprovodu manželky Livie. Dopolední pobyt prezidentského
páru ve Šternberku byl součástí třídenní návštěvy Olomouckého kraje. Prezidenta přivítal na
náměstí starosta města a hejtman Olomouckého kraje. Prezident s chotí krátce diskutovali s
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občany a setkali se se šternberskými zastupiteli na radnici. Město Šternberk zřídilo pracovní
skupinu veřejně prospěšných prací s cílem přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu.
Vyšla Šternberská čítanka pro lid obecný a jiné kratochvilné čtení šternberského autora
Jiřího Holzmanna..
Prezident ČR na návštěvě ve Šternberku 14.6.2007

Ecce Homo
Výstava Hodiny v historických interiérech

Malířský plenér

Červenec

Šternberští zastupitelé schválili 25.7. vstup města do Sdružení měst a obcí proti hazardu a
rozhodli o budoucím vzhledu šternberského přednádraží. Po devíti letech služby ve
šternberské farnosti odešel na nové působiště farář P. Josef Červenka, jeho nástupcem se
stal P. Antonín Pechal. Společnost Středomoravská nemocniční a.s. převzala do
dlouhodobého pronájmu šternberskou nemocnici.

Interiér farního kostela

Výstavní prostory bývalého augustiniánského kláštera, prostory vnitřního nádvoří
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Srpen

3.8. bylo v areálu TJ Sokol otevřeno již druhé hřiště na plážový volejbal ve Šternberku. 4.8.
se konal za rekordní několikatisícové návštěvnosti IV. ročník rockového festivalu Šternberský
kopec, jehož hlavní hvězdou byla německá zpěvačka Doro Pesch. 7.8. oslavila privátní
mikrobiologická laboratoř ve Šternberku desáté výročí zahájení činnosti. V bývalém
augustiniánském klášteře byla obnovena fasáda západního a jihozápadního křídla a
upraveny prostory pro expozici města. Městské koupaliště předčasně ukončilo sezónu kvůli
úmrtí zaměstnance.

Otevření hřiště na plážový volejbal TJ Sokol

Šternberský kopec 2007

Září

Pro žáky základních škol byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná školní jídelna na
ulici Svatoplukova, náklady přesáhly 13 mil. Kč. Městská knihovna rozšířila od 1.9. půjčovní
dobu pro své čtenáře. 3.9. byla otevřena za účasti mnoha hostů zrekonstruovaná část
porodnice v Nemocnici Šternberk. 8.9. a 9.9. se konalo tradiční Ecce Homo Historic. 20.9.
převzal starosta ocenění za první místo v VI. ročníku soutěže Cesty městy za aktivity
vedoucí ke zklidnění dopravy v centru města. 26.9. se uskutečnilo tradiční setkání seniorů
s představiteli města, zúčastnilo se více než 240 občanů. Do Mikroregionu Šternbersko byla
27.9. přijata obec Huzová. Do Šternberka přivezla z čínské Šanghaje zlatou medaili ze
Světových letních her speciálních olympiád Jana Nemethová za nejlepší hod kriketovým
míčkem. Dokončeny byly úpravy chodníků a parkování na Nádražní ulici a zahájeny práce
na výstavbě nové lávky spojující ulici Barvířskou a Hvězdné údolí. 9.9. zemřel náhle Bořivoj
Kalina, dlouholetý vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Šternberk.

Ulice Nádražní stav před a
po rekonstrukci
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Lávka spojující ulici Barvířskou a Hvězdné údolí - stav před a v průběhu rekonstrukce

Školní jídelna Svatoplukova stav před a po rekonstrukci, nové zařízení kuchyně

Říjen

3.10. došlo na zasedání zastupitelstva ke změně politické koalice na šternberské radnici,
byla provedena personální obměna v radě města a přijato bylo nové programové prohlášení
rady do roku 2010. Zastupitelé schválili realizaci projektu domu pro matky nebo otce s dětmi
v tísni a výstavbu chráněného bydlení v lokalitě u Tyršových sadů. 12.10. navštívil město
ministr vnitra Ivan Langer při příležitosti Dne hasičů a integrovaného záchranného systému a
šternberským hasičům slavnostně předal do užívání nově zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici. 11. - 13.10. šternberští sportovní gymnasté reprezentovali město ve francouzském
Lyonu na mezinárodním závodu ve šplhu na laně. Jednoznačným králem závodu byl Aleš
Novák ze Šternberka - trojnásobný mistr ČR a držitel neoficiálního světového rekordu ve
šplhu na 8 metrovém laně. Ve Šternberku byly vytipovány lokality vhodné pro výstavbu
rozhleden. Radní zadali zpracování Strategie cestovního ruchu pro město Šternberk a
Mikroregion Šternbersko na období do roku 2010. Městem se prohnala v noci z 22. na 23.10.
silná vichřice, která vyvrátila v Tyršových sadech dva vzrostlé stromy. Na konci měsíce byla
dokončena největší investice města v roce 2007 - výstavba kanalizace na Rýmařovském
kopci za více než 25 mil. Kč.

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci

Ministr vnitra ČR Ivan Langer na radnici
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Infrastruktura na ulici Opavská – I.etapa, stav před a po rekonstrukci

Chodník na ulici Náměstí Svobody, stav před a po rekonstrukci

Listopad

Starosta předal 16.11. Ceny města pro rok 2007 v rámci Dnů rodu Šternberků na Státním
hradě Šternberk Petru Cibovi za významné dílo v oblasti hudby, Drahomíře Ševčíkové za
celoživotní přínos občanům města, Jaroslavu Váňovi za významnou literární činnost,
Bronislavu Hlůzovi za významnou vědeckou činnost, Stanislavu Tesařovi za dlouholetou
práci na pozici trenéra sportovní gymnastiky a Liboru Vojkůvkovi za významné dílo v oblasti
malířství. Ceny města byly uděleny v historii města již po třetí. 10.11. byla za účasti hejtmana
Olomouckého kraje Ivana Kosatíka a dalších osobností otevřena pro veřejnost nová
přetlaková tenisová hala v areálu městského koupaliště. Ve dnech 15.11. -18.11. navštívila
Šternberk delegace z německého partnerského města Lorsch. 17.11. se Harmonie, orchestr
ZUŠ, představila na Koncertu vítězů rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2007 na
pražském Žofíně. Bylo pokáceno 17 kusů lip na Opavské ulici z důvodu závažného
poškození stromů, alej bude obnovena v roce 2008. Šternberský projekt regenerace
panelových sídlišť byl prezentován představiteli města v Bratislavě na odborném semináři
Regenerácia sídiel. Na vernisáži soutěže Alšova země v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Praze byla 26.11. vystavena kolekce prací výtvarného oboru ZUŠ
Šternberk. Zahájena byla plynofikace místní části Lhota.

Kácení lipové aleje na ulici Opavská
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Předání Cen města Šternberka pro rok 2007 - oceněné osobnosti

Přijetí delegace z partnerského města Lorsch (Německo)

Harmonie na pražském Žofíně

Prosinec

5.12. zastupitelé schválili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku do
roku 2010. 11.12. se zaměstnanci a strážníci stali dobrovolnými dárci krve v rámci prvního
ročníku akce šternberské radnice Úředníci a strážníci darují krev. Zaměstnanci města
Šternberka již po desáté obdarovali děti z dětského domova v Dobšiné na Slovensku,
partnerského města Šternberka, na dárky se vybralo cca 22 tis. Kč. Dokončeny byly nové
úseky chodníků na náměstí Svobody, Puškinově a Věžní ulici. Dokončena byla I. etapa
modernizace Mateřské školy U Dráhy. K 31.12. byl ukončen provoz kina Oko ve Šternberku.
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