ZLATÝ ROH/ŘÍJEN 2022

1

Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Říjen 2022

roč. XXVIII

č. 10

Volby 2022 – karty jsou rozdány!
Komunální volby 2022 jsou
za námi a výsledky jsou
zveřejněny. Níže uvádíme
tabulku zvolených kandidátů do Zastupitelstva města.
Další
kroky
jsou
již
v kompetencích zvolených
zastupitelů a jistě budou
součástí povolebních vyKandidátní listina

číslo

jednávání. My můžeme
pouze budoucím představitelům města pogratulovat
k výsledku a důvěře, kterou
od občanů získali. Přejeme
jim, aby dokázali uskutečnit
co nejvíce svých plánů ke
zlepšení života ve Starém
Městě, a věříme, že budou

název

Kandidát

poř.
číslo

příjmení, jméno

věk

Peštál Vlastimil Ing.

45

Maňas Petr DiS.

48

1

VOLBA 2022

1

1

VOLBA 2022

12

1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6

VOLBA 2022
VOLBA 2022
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Společně
Společně

Za Staré Město prosperující
Za Staré Město prosperující
NOVÝ SMĚR
NOVÝ SMĚR
NOVÝ SMĚR

Staroměšťáci

pro město pracovat dle
svých nejlepších možností,
zodpovědně a s lidskostí.
Základním principem jejich
práce (či cílem, chcete-li) je,
aby se v našem městě našim lidem dobře žilo. Je
samozřejmé, že každý může
mít svou vlastní představu

2

13

2
1
5
1

11

6
4
1
5

12

1

Nožička Radek
Pacal Petr Ing.

Kokeš Petr Mgr.
Raczek Karel

Mikundová Milena Ing.
Mikuláš Daniel

Pichová Vlasta Ing.
Kamp Jiří

Zelená Barbora Mgr.
Koreš Lukáš

Roháček Josef
Gol Jiří Ing.

Lysáková Jana Mgr.

48
44
55
47
68
41
54
69
53
41
47
33
45

Politická
příslušnost

8Kč

o cestě, která k tomuto cíli
vede, a proto všem novým
členům přejeme konstruktivní prostředí, ve kterém
se budou moci inspirovat a
nacházet cestu, na které se
setkají a která povede tam,
kde bychom si přáli jako
město
být.
(red)
Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

252

13,91

1

BEZPP

177

9,77

3

BEZPP
BEZPP
BEZPP
ANO

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

177
177
162
156
149

9,77
9,77
9,28
8,94
8,54

153

11,40

135

11,27

145
123
172
158
151
126

10,80
10,27
10,97
10,08

9,63

17,07

2
4
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
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PŘIPRAVUJE SE

Letošní FILMFEST Staré Město bude o nás!
Letošní říjen bude patřit
staroměstskému filmovému festivalu
FILMFEST. Naše kino bude
opět hostit spoustu zajímavých osobností a
představí svým návštěvníkům
pozoruhodné
příběhy nejen na filmovém plátně. Tento ročník
s podtitulem
Doteky
kultur – Živé kořeny je
věnován nám – tedy
obyvatelům
Starého
Města a jeho okolí. Život
pod Králickým Sněžníkem
měl vždy svá specifika a
kromě jiného je ve své novodobé historii unikátní
mozaikou rodin z různých
koutů republiky i Evropy.
Třetí
říjnový
víkend
v našem kině se bude věnovat právě této kulturní
jedinečnosti a dosídleným

skupinám obyvatel, z jejichž
kulturního dědictví pocházíme a jejichž odkaz se
skrze nás – živé kořeny –
opět spojují s tímto krajem,
který nazýváme svým domovem. V místním kině tak
budete moci 21. -22. října
slyšet skutečné příběhy
místních obyvatel, stejně

jako zhlédnout kvalitní
tématické filmové i reportážní snímky. Přijedou za
námi odborníci i populární
osobnosti, neméně důležitými budou ovšem právě
naši pamětníci. Hlavními
hosty budou známý herec a
bavič Miroslav Donutil a
výborný režisér řeckého

Na podnět našeho čtenáře,
pana Pavla Krejčího, jsme
se obrátili na naše město
s dotazem, jaké a v jaké fázi
jsou představy města o
řešení neútěšného stavu
naší bývalé kaple“ Memento
Mori“.
Je více než patrné, že
k původnímu účelu již kaple
sloužit nebude. Současné
tendence
v pohřebnictví
stejně jako hygienická opatření, technické normy i
zákon o pohřebnictví původní používání víceméně
neumožňují. Bylo tedy potřeba přijít s novým rozumným řešením. Již před
několika lety proběhla mezi
lidmi anketa o jejím dalším
možném využití. Návrhů
bylo hned několik.
Ten, který je dnes v procesu
realizace, se zdá být ideální
propojením jeho minulosti i
budoucnosti. V projektové
kanceláři Ladislava Trčky
vzniká projekt, který má
vrátit život, ale současně i
vzpomínky do vnitřku bu-

dovy, která kdysi právě tyto
dvě entity propojovala.
Objekt Smíření, jak je nazýván, má poskytnout prostor
pro
stálou
expozici
z historie Starého Města.
Z historie, která v naší oblasti spojuje hned tři národnosti – českou, německou i polskou, a která byla
později svědkem vysídlení
původních obyvatel a opětným
dosídlením
lidmi
z jiných částí země i Evropy.
Objekt ale nemá sloužit jen
specifické historii a mezikulturní otázce naší oblasti,
má sloužit také současnosti
– kulturnímu životu ve
Starém Městě. V jeho nových prostorech se budou
moci konat výstavy, přednášky i jiné kulturní a komunitní akce menšího rozsahu.
K tomu bude samozřejmě
potřeba nejen zrenovovat,
ale i upravit vnitřní části
kaple. Za vstupními dveřmi
budou umístěny dva navazující výstavní prostory se

zvýšeným
pódiem, z nějž
bude vstup do
zázemí objektu. V rámci
prováděných
prací budou
vybourány
dělící příčky,
podhledy
v
objektu
a
stávající podlahy. Vnitřní
povrchy stěn
budou ponechány v režném
zdivu.
Konstrukce
stávajícího
krovu
bude
plně obnažena a část střechy bude prosvětlena prosklením. Zajímavostí je tak určitě prosvětlený prostor, který
vznikne použitím speciální
střešní krytiny, která zvenku zachová původní ráz
střešní krytiny a zevnitř
bude do objektu propouštět
denní světlo a slunce. Plá-

Jak to bude s Memento Mori?

původu George Agathonikiadis. Čeká na vás nabitý
program, díky němuž vás
dva říjnové dny v místním
kině zavedou ke kořenům
nás samých a dají vám pocítit naši místní unikátní
historii i současnost. (red)

nované úpravy i využití se
zdají
citlivým
řešením
s ohledem na původní účel
objektu i minulost zdejšího
kraje. Doufejme, že brzy
nalezne město prostředky
k dokončení tohoto plánu,
aby objekt Smíření mohl
plnit své nové poslání. (red)
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Knižní tip na říjen…
V říjnu vám přinášíme knihu šumperského autora, který se svou osmou
knihou opět potěší nejen čtenáře – pejskaře, ale i milovníky Jeseníků,
které v celém příběhu hrají důležitou roli.

Název knihy: Psí život
Autor: Jaroslav Irovský
Jaký pán, takový pes! To říká lehce slintající boxer
Rocky, televizní maniak a vůdce čtyřčlenné party
psích hrdinů netradičního satirického příběhu, do
níž patří i švýcarský ovčák Ari (vypravěč), častými
nemocemi sužovaný anglický buldok Jack a věčně
podrážděný, napoleonským komplexem trpící
jorkšír Terry, kteří se v doprovodu svých pánů
denně schází na plácku uprostřed olomouckého
sídliště.
Zde Rocky vypráví v rámci osvěty obsahy různých
zpráv, pořadů a filmů (včetně pánem sledovaných
pornofilmů, když není páníčka doma), aby jeho
kamarádi dokázali mnohem blíže poznat a pochopit dění v bláznivém lidském světě a vše, co je jeho
součástí. (databazeknih.cz)

DŽEMFEST 2022
Jedna z největších a nejstálejších
hudebních akcí na Šumpersku se
v říjnu vrací prostřednictvím svého
22. ročníku. Ten nabídne hned dvě
hvězdy, které vyprodaly největší
tuzemskou koncertní halu. V bohatém
programu vystoupí mimo jiné slovenští hitmakeři No Name a svérázný
písničkář Pokáč. Hlavní festivalový
večer vypukne v pátek 21. října v
Domě kultury Šumperk.
„Vedle No Name a Pokáče se mohou
návštěvníci těšit na moravského
showmana Voxela a kultovní šumperskou kapelu Koblížci v čele s rebelem
Josefem Vařekou,“ doplnil za pořadatele Ondřej Polák. V programu navíc
dostanou šanci i talentované mladé
kapely, které uspěly ve vyhledávací
soutěži Objev roku Radia Haná. Kromě absolutního vítěze skupiny Tiket
bude na podium řádit domácí punková kometa Byt číslo 4.
Džemfest chystá také atraktivní
doprovodný program
Při úvodní festivalové párty v sobotu
15. října v John Baru se vůbec poprvé
spojí DJs různých žánrů ze Šumperka,
Zábřehu a Jeseníku, aby si připomněli
zesnulého kolegu a kamaráda DJ
Cmeena. „Cmeen stál kdysi u zrodu
taneční scény Džemfestu, kterou s
námi spolupořádal. Během večírku
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KULTURA

budeme na Michala vzpomínat a
hlavně se veselit, jak to měl rád,“
dodal Ondřej Polák.
V dalších festivalových dnech
zavítá do svého rodného města
populární herečka Simona Babčáková s improvizační One Human
Show. Ojedinělý retro zážitek
nabídne filmová scéna, která už
mnoho let patří k ozdobě festivalového programu.
Děti z domovů zažijí „Můj první
fesťák“
Akce bude mít tradičně také charitativní rozměr. Pořadatelé pozvou
do Šumperka na celý víkend na
třicet dětí z dětských domovů z
celé Moravy v rámci „džemfestového“ projektu Můj první fesťák.
Vstupenky na hlavní večer jsou k
mání v pokladně DK Šumperk
nebo si je lze objednat pohodlně
přes
webové
stránky
www.dzemfest.cz. Zde také najdou
zájemci podrobné informace o
festivalu, který je držitelem prestižní Ceny Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury a Ceny
města Šumperka.
Koncerty kapel No Name, Pokáč,
Voxel, Koblížci, Byt číslo 4 a Tiket.
Vstupné v předprodeji 449,- Kč,
v den akce 549,- Kč. (dzemfest.cz)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ŘÍJNU
TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE
Místo: Priessnitzovy léčebné lázně
Jeseník
Datum: 3. – 9. října

Týden věnovaný nejvýznamnější osobnosti
Jeseníku, Vincenzi Priessnitzovi, zakladateli
místních lázní, u příležitosti výročí jeho narození. Těšit se můžete na Slavnostní představení nové vitráže v kapli Vincenze Priessnitze,
kytarový koncert ZUŠ Jeseník, na besedu
Léčitelství včera a dnes, koncert Melody
Makers s Ondřejem Havelkou a závěrečné
otevření kaple a hrobky Vincenze Priessnitze.
Více na www.priessnitz.cz.

KLUB FOYER: SLAM POETRY EXHIBICE
Místo: Šumperk, KD
Datum: 6. října od 19 hodin

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí
mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed
pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani
nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do
posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy
drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně
tak může při sebemenším náznaku chyby a
tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o
něm porota složená z Vás, diváků! Vystoupí:
ANATOL SVAHILEC (mistr ČR, zběsilý maskot
žánru), Jura Juráň, Malda, Daniel Kunz a Hovořící Prdel. Vstupné 180,- v předprodeji,
v den
akce
230,Kč.
Více
na
www.dksumperk.cz.

JAZZ IN HALL
Místo: Zábřeh, Tenisová hala
Datum: 8. října od 19 hodin

Na tradičním Jazz in hall vystoupí MORAVIA
BIG BAND & Anna Slováčková, Roman Dragoun, Marta Kloučková Quintet & David Dorůžka, Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band! Vstupné v předprodeji 340,- Kč,
v den akce 390,-. Více na www.kulturak.info.

BRATŘI EBENOVÉ
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 27. října od 19 hodin

Kapela bratrů Marka, Kryštofa a Davida
Ebenových ve spojení s prvotřídními hudebníky nabízí jedinečný program plný typicky
ebenovské lyriky, vtipu a velkého muzikantství. Jejich zábřežský koncert nabídne průřez
tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy
(1984) až po poslední Čas holin (2014). Díky
schopnosti vstřebávat vlivy moderní folkové,
jazzové a rockové muziky a umění používat
neobvyklé hudební nástroje vznikl absolutně
netradiční a nenapodobitelný „ebenovský
zvuk“. Vstupné 390,-, 440,- a 490,- Kč. Více na
www.kulturak.info
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ROZHOVOR

Rozhovor tentokrát s ... Martou Novotnou, novou tajemnicí Městského úřadu…

Nejen volby ovlivní obsazení staroměstské radnice. Od října nastupuje nově do funkce tajemníka městského úřadu Marta Novotná. Žena, která vás zaujme na první pohled. Působí komunikativně a neskutečně energicky. Není divu, že má za sebou spousty zkušeností (nejen) z oblastí, které mohou být pro
staroměstské vedení velmi užitečné. Jen namátkou můžeme zmínit, že pracovala nejen ve veřejné správě, ale i v oblasti bankovní či stavební. Je jí blízký svět investic i kultury. Trochu jsme Martu Novotnou
vyzpovídali, a tak můžete z následujícího rozhovoru sami zjistit, co vše může na naši radnici přinést. A
my věříme, že hodně, a proto jí držíme palce a přejeme, ať se jí u nás daří.
Tento měsíc nastupujete
do funkce tajemníka
našeho městského úřadu.
Začněme tedy od začátku.
Co vás vedlo k tomu,
abyste se o tuto funkci
zajímala? Proč toto povolání a proč Staré Město?
Jednoduše mě k rozhodnutí
ucházet se o pozici tajemníka vedla skutečnost, že
aktuálně vykonávám uvolněnou funkci, která je časově omezena délkou funkčního období. A to právě teď
končí. A protože mě moje
nynější práce zcela uspokojuje, ráda bych pokračovala
v podobných činnostech. Za
svoji již docela dlouhou
životní karierní pouť jsem
měla možnost vyzkoušet
činnosti jak v soukromém
sektoru, tak i ve veřejné
správě. Baví mě každá práce, která posunuje věci
k lepšímu, což bylo vždy
v mojí profesi stavaře téměř
samozřejmostí. Ráda bych
svých profesních zkušeností
využila a svoje obzory rozšiřovala v roli tajemníka
městského úřadu Starého
Města. Jako vedoucí úřadu
bych ráda byla podporou
města ve všech oblastech
lidské činnosti, kterou město
zajišťuje. Vedle hlavní činnosti spojené s funkcí tajemníka, se budu ráda podílet na rozvoji vzdělávacích,
sociálních, kulturních, společenských,
podnikatelských, investičních, finančních, turistických, partnerských a dalších aktivit. Ke
krajině a obyvatelům Staroměstska mám vřelý vztah,

dlouhá léta tuto oblast
navštěvuji jako turista a
chalupář.
Poslední tři roky jste
pracovala pro Městský
úřad Šumperk ve funkci
1. místostarostky. Lišila
se někdy realita od představ, které jste o této
práci měla nebo jste věděla, do čeho jdete a
všechno šlo víceméně dle
očekávání?
Protože již v předchozí
praxi moje práce byla úzce
spojena s činností úřadu a
vzhledem k tomu, že jsem již
v minulém volebním období
byla v zastupitelstvu města,
protože jsem znala téměř
všechny své kolegy na úřadě
i kolegy zastupitele a radní,
také mnohé externí subjekty
spolupracující
s městem,
moje představa o výkonu
funkce 1. místostarostky
byla
naprosto
totožná
s realitou. Možná mě ke
konci funkčního období mile
překvapuje, že moje kolegyně a kolegové úředníci zůstávají stále vstřícní a laskaví, že je neomrzelo vzájemné slušné chování ani
přes skutečnost, že jsme
mnohdy nuceni společně
řešit nepříjemné tíživé záležitosti. Co mě překvapuje
nemile, je ještě větší vliv
bezohledného politického
soupeření na rozhodování
ve věcech samosprávy. Jako
člověk praktický, prosazující
vždy přednostně zájem
svého města, se s tímto
vlivem lidského ega asi
nikdy nesmířím.

Když bych měla shrnout celé
moje funkční období do
pocitů v jedné větě, měla
jsem tu příležitost věnovat
se moc krásné práci, která
mi přinášela maximální
uspokojení i přes to, že jsem
se profesně malinko odchýlila od činností, kterým jsem
se věnovala celou profesní
praxi. Protože jsem realista,
je mi jasné, že lehké zklamání na politickém rybníčku potká téměř každého a
že se situace v komunální
politice bude opakovat
v pravidelných
čtyřletých
intervalech. A protože jsem
optimista, tak věřím, že po
volbách bude zase chvíli líp
:-D.
To tedy nebyla první
zkušenost s prací ve veřejné správě, že?
Určitě ne, měla jsem příležitost pracovat pro obec
Rapotín, která je počtem
obyvatel i geografickým
rozložením hodně podobná
Starému Městu, jako investiční technik, tedy zastupovat obec jako investora
stavebních děl. Na tu dobu
moc ráda vzpomínám, na
obci jsem se naučila pohybovat s přehledem po dráze
trojúhelníku
investordodavatel-projektant. Připravovali a realizovali jsme
stavby všech možných objektů, které se v obci nacházely. Od rekonstrukce a
nástaveb bytových domů,
přes rekonstrukce budov
občanského vybavení (školky, školy s tělocvičnou a
bazénem, domova pro seniory) Řešili jsme stavby

obecní infrastruktury komunikace,
chodníky,
cyklostezky,
kanalizace,
vodovody, hřbitovní úpravy,
parkové úpravy, aj. Dokonce
jsme i počítali slepice, ryby,
raky a žáby,….:-D Taky
obyvatele :-D:-D. Na obci
jsem se setkala i s nutností
výkonu přenesené působnosti jako úředník malého
stavebního
úřadu.
V činnostech
přenesené
působnosti jsem pak chvíli
pokračovala pro KÚOK
(pozn. red. Krajský úřad
Olomouckého kraje) na
odboru dopravy.
Co vás obecně na práci ve
veřejné sféře bavilo, co
vás naplňovalo?
Úplně všechno. Práce pro
lidi, kontakt s veřejností,
kontakt s úředníky, technické činnosti, rozpočty staveb,
výběrová řízení, kontakt
s partnerskými městy, pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí, práce
s příspěvkovými organizacemi, práce s provozovateli
sociálních služeb, organizace dopravy, organizace
úřadu, řízení samosprávných činností města.
Dříve jste pracovala
např. v Komerční bance
v oblasti investic. V čem
je tato zkušenost a znalost tohoto prostředí
prospěšná pro práci na
městském úřadu, např.
v pozici tajemníka?
Práce pro korporát mě
nutila být ve střehu, komunikovat napříč společností i
s externími subjekty. Vyžadovat kvalitu, řídit stavbu i
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instalace interiéru, komunikovat s vnitřním odběratelem
i
dodavatelem,
s projektantem i úřadem,
reportovat činnosti vyššímu
managementu, vést tým lidí,
chovat se flexibilně a loajálně k zaměstnavateli. Věřím,
že vše s výhodou mohu
využít v pozici tajemníka
při řízení úřadu.
Proč jste se rozhodla
práci v soukromém sektoru opustit a místo ní se
plně věnovat veřejné
správě?
Dostala jsem příležitost
působit na poli vrcholného
managementu města. Byla
to pro mě velká výzva, kterou jsem nechtěla odmítnout. V Komerční bance
jsem trávila hodně času na
cestách po republice a neměla příležitost žít ve svém

městě a stýkat se se svými
přáteli. Prakticky jsem
doma žila jen o víkendech.
Chtěla jsem to změnit. Teď
nelituji ani chvilky svého
rozhodnutí.
V čem spočívá podle vás
nejdůležitější role městského úřadu v rámci
komunity, obce atd., popřípadě jak by dle vašeho
názoru měla vypadat
dobrá práce pro občany
daného města?
Dobrá práce pro občany
města musí zákonitě končit
spokojeností
občana.
V Šumperku jsme několikrát
získali titul „přívětivý úřad“,
naše město opakovaně
označují jak obyvatelé města, tak i jeho návštěvníci,
jako „město příjemné pro
život“, nebo taky „živá brána Jeseníků“. Takovou vizit-

kou by se měla vyznačovat
dobrá práce pro občany
každého města. Ráda bych
byla svědkem toho, jak i
Staré Město zvyšuje kvalitu
žití svých obyvatel. Za dobu,
co Staré Město navštěvuji,
nabývám čím dál silnější
pocit a jistotu, že si tuto
vizitku zaslouží také.
A na závěr spíše osobní
otázka. Jak byste se představila občanům Starého
Města, aby věděli, s kým
od října budou komunikovat?
Jsem člověk vstřícný a
ochotný naslouchat požadavkům a potřebám druhých. Chovám se k lidem
s takovou vstřícností, jakou
si svým přístupem k životu a
svému okolí zaslouží. Obdivuji pracovité, silné, charakterní osobnosti a dokážu jim
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projevovat úctu. Pociťuji
silné empatie k lidem, kteří
potřebují pomoc. Miluji děti,
seniory, zvířata, hory, lesy,
přírodu. Ráda poznávám
zvyky jiných regionů. Ráda
se stále učím od druhých.
Jsem toho názoru, že peníze
nepadají z nebe a že je potřeba životní benefity získávat poctivou prací. Za důležité považuji všemi dostupnými prostředky zachovat
životní úroveň obyvatel i
v nastávající
energetické
krizi. Ráda sportuji, jezdím
na kole, lyžuji, hraji sporty
s raketou a pálkou, plavu.
Baví mě kultura všeho druhu - ráda tancuji, zpívám,
hraji, poslouchám, sleduji,
čtu… Těším se na život
s vámi, pod horami.
(Janoušková)

Poslední šance zatočit s exekucemi
Od 1. září do 30. listopadu bude opět probíhat akce Milostivé léto. Pro dlužníky jde o druhou a zároveň
poslední šanci, jak se výhodně zbavit exekucí. Využití Milostivého léta II se vyplatí prakticky všem občanům zatíženým exekucí. Další pokračování této akce, která má pomoci mnoha lidem zatíženým dluhy
a dát jim možnost začít s čistým štítem, již není v plánu, proto jde o jedinečnou možnost.
Jaká jsou základní pravidla? DLUŽNÍK MUSÍ BÝT
FYZICKÁ OSOBA. Dlužník
se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň
musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem.
To znamená, že do akce
nespadají dluhy, které se
řeší v rámci správní a
daňové exekuce, jsou využívány např. finančním
úřadem
nebo
Českou
správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou
ani majetkové sankce nebo
peněžité tresty uložené v
rámci trestního řízení pro
úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na
náhradu újmy způsobené
na zdraví atp. Na právnické osoby se akce nevztahuje. PLATÍ POUZE PRO

EXEKUCE
ZAHÁJENÉ
PŘED 28. 10. 2021. Milostivé léto 2022 je vyhlášeno
na 3 měsíce od 1. září 2022
do 30. listopadu 2022 a
kdykoliv během této doby
je možné svou exekuci
doplatit. Nicméně akce se
vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny
před 28. říjnem 2021, tedy
před prvním kolem této
oddlužovací akce. VĚŘITEL
MUSÍ
BÝT
VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT. Věřitelem (ten, komu se dluží)
musí být veřejnoprávní
subjekt. Za veřejnoprávní
subjekt je považován stát a
územní samosprávný celek
(kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická
osoba, ve které má stát
nebo obec majetkovou

účast.

Jak postupovat krok za
krokem? Pro využití akce
Milostivé léto 2022 je
nezbytné vědět, který
exekutor je pověřen vedením příslušné exekuce
(exekucí) a znát kontaktní
údaje exekutora. Je vhodné
uvést také spisovou značku, která je pro každou
exekuci unikátní. Všechny
tyto informace lze zjistit z
výpisu exekuce, který je k
dispozici online (exekuceinfo.cz), a to po vyplnění formuláře na hlavní
straně. Exekutora je nutné
písemně
informovat vyplněnou
žádostí,
která mimo jiné říká, že má
dlužník zájem využít oddlužovací akci Milostivé

léto 2022. V žádosti je dále
kromě informací o povinném (dlužníkovi), exekutorovi a exekutorském
úřadu vhodné uvést spisovou značku exekuce, na
kterou má být Milostivé
léto 2022 aplikováno. V
případě více exekucí spravovaných různými exekutory je třeba poslat žádost
každému z nich zvlášť.
Milostivé léto trvá od
1.9.2022 do 30.11.2022,
ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do
15. listopadu, a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky),
jinak není garantováno, že
exekutor žádost vyřídí.
Doplňkově lze vyfocené
žádosti zaslat jako přílohy
na
e-mail
exekutora.
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ZAJÍMAVOSTI

Střípky z dějin Staroměstska IX – Literární záhada
Tentokrát bychom rádi představili jednu báseň, jejíž autor
byl dlouhou dobu neznámý. Možná jste si někdy při listování staroměstskou kronikou, kterou vydal počátkem devadesátých let pan Šimo, všimli básničky, která stojí na
začátku knížky a představuje jakési moto celé kroniky:
Z krajiny, kde příliš hořce chutnal chléb,
slétli jsme se jak volní ptáci.
Člověk se dnes jen ve vzpomínkách vrací
k místům, jimž patřil dříve jeho tep.

Až ve svých synech, které bude Krupá křtít,
na svůj stesk poznenáhlu zapomenem.
Oni svůj domov nazvou sladkým jménem,
v nich bude rodná země mít svůj štít.
Autor zcela jistě myslí dobu po druhé světové válce, když
sem přicházeli Češi (ale i jiné národnosti) a slibovali si od
nového prostředí lepší život pro sebe i pro své děti. Přišel
s nimi tedy do kraje i básník, autor výše uvedených řádků?
Známým básníkem, který působil také na Staroměstsku, byl
například středoškolský učitel Jaroslav Mazáč (1934–
2006), autor několika básnických sbírek, a především básně Hospoda v Hajmrlově. Ale o něm třeba někdy příště,
protože autorem této básně není. Byl to tedy někdo jiný a
jak se k básni dostal pan Šimo?
Druhou otázku nemůžeme zodpovědět s určitostí, ale zřejmě někde v písemnostech, které shromažďoval a ze kterých
pak čerpal do své kroniky, narazil na báseň… Josefa Zahradníčka (1924–2001).

Josef Zahradníček byl podobně jako Jaroslav Mazáč středoškolský učitel, ale zřejmě nikdy neměl na Staré Město
žádnou vazbu. Od roku 1948 působil jako profesor českého
jazyka a filozofie na jesenickém gymnáziu (od roku 1970
dokonce jako jeho ředitel) a v roce 1976 odešel do Šumperka. Přispíval básněmi do okresních a krajských novin a
psal poezii pro děti a mládež. Dále se věnoval i regionální
vlastivědě. Podílel se na vydání brožury Jesenicko – kraj
žuly a mramoru (1952) i na dalších brožurách popularizujících jesenické lázně. Několik jeho básní (mezi nimi i výše
zmiňovaná) vyšlo ve sborníku Jesenicko – z kraje pod Pradědem (1961).
Zpět ke staroměstské kronice – citovaná část básně se nejspíš natolik zalíbila, že ji stačilo mírně upravit. Zde uvádíme
kompletní původní verzi a ještě jednu krátkou Zahradníčkovu báseň:

Josef Zahradníček: Kraj žuly a mramoru
I.
Přišli jsme, všichni mladí, tenkrát sem
jak v novou, krásnou, zaslíbenou zem – –
Viděli jsme však stejně jako doma:
balady psali páni pro člověka…
A zněla střelba, tolik povědomá,
pro mírku brambor, pro hlt mléka – –
Hrdinné životy a umlčená ústa
v místech, jež znali jsme jen z mapy!
Do našich srdcí jako réva vrůstá
kraj, který slunce s deštěm štědře zkrápí –
II.
Z krajin, kde příliš hořce chutnal chléb,
slétli jsme sem jak volní ptáci.
Člověk se dnes jen ve vzpomínkách vrací
k místům, jimž patřil dříve jeho tep…
Až ve svých synech, které bude Bělá křtít,
na svůj stesk ponenáhlu zapomenem – –
Oni svůj domov nazvou sladkým jménem –
v nich bude rodná země mít svůj štít!
A nikdy, nikdy nevrátí se roky
zaťatých pěstí, krvavého vzdoru.
Ryjeme nové, radostnější sloky
do slezské žuly, do mramoru!

(Jesenicko: z kraje pod Pradědem, vlastivědný sborník. Jeseník
1961, s. 6.)

Vítr na Jesenicku
Matka by řekla, že se čerti žení.
Ruka mé staré, dobré báby
ošatku kypré mouky hodila by
v takových nocích větru k utišení.

Ale já vím, proč vítr neuléhá za nocí:
chce nebe z mračné špíny odřít,
aby šlo ráno slunce nevídanou modří
a mohlo našim chorým pomoci.

(z antologie Země žulových křížů II, Ústí nad Labem 2011, s. 79.)

Pokud víte o nějaké básni, která je o Staroměstsku nebo od
staroměstského básníka, rádi si ji přečteme a třeba o ní
napíšeme v některém z dalších Střípků. (Za tým edice Urle
Lenka Schindlerová, www.urle.cz, info@urle.cz)

ŘÍJNOVÉ VAŘENÍ

Říjen je tu a babí léto nás nějak minulo. A protože už zkrátka počasí volá po tom se zahřát, zkuste to s naším receptem plným podzimních chutí.

Dušené hovězí s podzimní zeleninou

Ingredience: 1 kg hovězího masa, 3 ks cibule , česnek 2 stroužky, 1 ks dýně (střední), 3 ks mrkve , 3 brambory , rajčatová
passata, 200 ml červ. vína, bobkový list 1 ks, petržel hladkolistá 1 hrst, rozmarýn 2 snítky (čerstvý), olej 3 lžíce, sůl, pepř
Postup: Maso očistěte a nakrájejte na kostky, cibuli na klínky, česnek na plátky, mrkev na kolečka a brambory na menší
kostky. V hrnci rozpalte olej a orestujte na něm cibuli. Přidejte maso, nechte ho zprudka zatáhnout, přidejte česnek a část
nasekaných bylinek. Přilijte víno, nechte je odpařit a podlijte vodou (nebo ještě lépe vývarem). Osolte, opepřete a duste,
dokud maso není téměř měkké. Přidejte passatu, zeleninu a duste, dokud není vše zcela měkké. Mezitím rozpulte dýni,
vydlabejte semínka (jinou než hokkaido i oloupejte) a nakrájejte na kostky. Dýni přidejte do hrnce až ke konci, aby změkla,
ale zůstala pevná. Hotové jídlo dolaďte solí a pepřem podle chuti. Vmíchejte zbylé byliny a podávejte s dobrým pečivem.
(igurmet.cz, red)
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SERIÁL

S pranostikou bez radaru – říjen zimě dveře otevírá
Že je český název měsíce
října odvozen od říje zvěře
už nejspíš nikoho nepřekvapí. Cizojazyčný název
tohoto měsíce má původ
v latině, kde se tento měsíc
nazývá october – od latinského octo (tj. osmý), jelikož v římském kalendáři
byl říjen osmým měsícem
v roce. Je to tedy měsíc, ve
kterém pokračuje říje a
podzimní sklizeň ovoce, ale
i vína a jak nám pranostiky
ukazují, zima je už za
dveřmi ať chceme nebo ne:
Bouřka v říjnu třebas malá,
sotva na to zima stálá. Když
se táhnou ptáci blízko k
stavení, bude tuhá zima.
Když křížový pavouk se v
říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko do sněhu. Je-li
říjen velmi zelený, bude zato
leden hodně studený. Říjen
když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do
prvého deště, po tolik dnů
bude i v zimě pršeti. Mlhy v
říjnu - sněhy v zimě. Studený
říjen - zelený leden. V říjnu
mnoho dešťů, v prosinci
mnoho větrů. Co v říjnu
zimy přibude, v lednu jí opět
ubude. V říjnu mráz a větry
- leden, únor teplý. Mrazy v
říjnu - hezky v lednu; krásný
říjen - studený leden. Jestli
sníh napadne toho měsíce a
kolik dní trvati bude, tak
stálá bude zima. Sněží-li
brzy v říjnu, bude mokrá
zima. Spadne-li v říjnu listí,
bude mokrá zima. Když
dlouho listí nespadne, tuhá
zima se přikrade. Jestli má
dub mnoho ovoce, bývá
ráda tuhá a dlouhá zima. V
říjnu hodně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc. 2. 10.
Den Marie Orodovnice první mrazíky. 4. 10. Svatý
František zahání lidi do
chýšek. 5. 10. Na svatého
Placida zima teplo vystřídá.
15. 10. Po svaté Tereze
mráz po střechách leze.
Svatá Terezie zasazuje

zimní okna. Svatá Terezie
šedivá, louky svým vlasem
zdobívá. Svatá Terezie
z rosičky nadělává perličky.
18. 10. Do svatého Lukáše,
kdo chceš, ruce volny měj,
po svatém Lukáši za ňadra
je dej. 21. 10. Svatá Voršila
zimu posílá. Když na Uršulu
větr duje, tuhou zimu ohlašuje. Svatá Voršila a Kordula - patronky větru. Když na
Uršulu a Kordulu větry dují,
po celou zimu nás navštěvují. Jak den svaté Voršily
začíná, tak se i zima končívá. 28. 10. Na svatého Šimona přikluše k nám zima
tiše. Šimona a Judy - tuhnou
na poli hrudy. Šimona a
Judy - kožich snese z půdy.
Svatý Šimon a Judy počasí o
Vánocích ovládá.
Dle pranostik je říjen na
pomezí mezi létem a zimou, i když letošní rok
tomu nenapovídá. Naopak,
už letošní září se nám tvářilo jako začátek zimy a očekávané babí léto se nám se
svými občasnými teplotami
kolem nuly tvářilo spíše
jako babí zima. Ale snad
nás pranostiky ve své
mnohaleté
moudrosti
uklidní: Říjen na jednom
konci ještě hřeje, ale na
druhém již mrazí. Říjen
nemá v oblibě ani kola, ani
sáně. Ovšem těch několik
málo
teplooptimistických pranostik je
vyváženo
zimomřivou
realitou zbývající většiny,
z nichž je patrné, že je pro
říjen typické ne příliš hezké
počasí: Říjen hodně větrů,
dešťů mívá, někdy přece
vesele se dívá. A navíc –
očividně za teplý říjen
zaplatíme
následujícím
chladnem:
Říjen
když
blýská, zima plíská. Teplý
říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.

K říjnu se sice pojí nejvíce
pranostik
s nadcházející
zimou, nezapomíná se ale
ani na následující rok a
budoucí úrodu, a tak sledujte pozorně, jak to za
okny vypadá – můžeme se
na jaře přesvědčit, jak to ti
předkové měli s dlouhodobými předpověďmi: Čím
dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. Deštěm-li se
konec října rozvodní, znamená, že příští rok se zúrodní. 9. 10. Kdo se těší, že
do Diviše zasel, ať se netěší
na úrodu. Je-li déšť na sv.
Diviše, bude mokrá zima.
16. 10. Pro Havlovo žito
netřeba stavěti stodol. Svatý
Havel stojí za to, jaké bude
příští léto. Nalévá-li Havel,
bude horké léto. Suchý Havel oznamuje suché léto. Na
svatého Havla má být
všechno ovoce v komoře.
Svatý Havel - devět počasí
za den. Jaký den svatý Havel
ukazuje, taková zima se
objevuje. Déšť na Havla,
déšť na Vánoce. Svatý Havel
do zelí zajel. Svatý Havel
češe poslední jablka. Na
svatého Havla se víc dobytek vyhánět nemá.
17. 10. Svatá Hedvika pole
zamyká a medu do řepy
naleje.
V říjnu nastává, celý rok
vinaři tolik očekávané,
období sklizně vinné révy,
ke které se pojí tolik pranostik v průběhu celého
roku. Tento měsíc o ní
pranostiky praví: Září víno
vaří, říjen víno pijem. Když
Měsíc v pěkném a jasném
čase se obnovuje, tedy jesť k
doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu
slibuje pěknou vinnou žeň.
V případě posledních dvou
pranostik pravděpodobně
není myšleno, že by měl
Měsíc opravdu nějaký vliv
na zrání vinné révy, spíše je
zde myšlena jasná obloha
v noci, která bývá doprová-

zena pěkným počasím i
během dne. Pravděpodobně se tyto pranostiky dotýkají babího léta, které je
pro dozrání vína důležité.
22. 10. O svaté Kordule –
nejsladší bobule.
V říjnu se také tradičně
slaví posvícení, což je
vzpomínková
slavnost
posvěcení kostela. Vzhledem k nejednotnosti datu
posvícení, tudíž i nepracovních dnů, jelikož každý
kostel byl vysvěcen jiný
den, zavedl císař Josef II.
datum oslav posvícení
tradičně třetí říjnovou
neděli po svátku svatého
Havla – tzv. císařské posvícení. Později se obce vrátily
zpět k oslavám posvícení
v datum posvěcení kostela,
ale kde datum není znám,
slaví se stále císařské posvícení. Někdo si může
plést posvícení s poutí,
avšak pouť se slaví na
počest patrona, kterému
byl
kostel
zasvěcen.
K posvícení tradičně patří
posvícenské koláče, místní
speciality, taneční zábavy a
průvody
s maskami.
V některých
regionech
k této slavnosti patří i zvířata jako beran, houser,
kačer nebo kohout. Na Jižní
Moravě se posvícení říká
hody.
A tak, ať je teplo nebo zima,
říjen může být vždycky
prima. Pořád máme důvod
se veselit! I když my posvícení v tradicích našeho
regionu nemýváme, nevadí.
Nikdo neříká, že si posvícení nemůžete udělat doma
nebo s přáteli. A my vám
přejeme, ať vám přitom
ještě trochu hřeje slunce,
abyste mohli vyrazit do
barevné přírody (i když na
piknik už to nebude). (Šimková, red)
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Staré Město má svou městskou vlajku!
V první polovině září byl
s konečnou platností Parlamentem České republiky
schválen návrh městské
vlajky. Vlajka byla městu
udělena během slavnostního předávání oficiálních
dekretů o udělení vlajky.
Ten převzal v parlamentních prostorách starosta
Jiří Kamp z rukou Předsedkyně poslanecké sněmovny.

Od této chvíle již budeme
coby město moci používat
nový symbol Starého Města
v podobě praporu, na jehož
modrém pozadí je umístěn
městský znak, tedy horník
s medvědem. První oficiální
prapor
byl
zhotoven
v brněnské dílně ALERION
a bude představen na ustanovujícím zastupitelstvu.
(red)

INZERCE

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků, bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz

Janovy Roubenky
Vyrábíme a prodáváme stavební řezivo, prkna, fošny, desky, střešní latě, hranoly.

Nabízíme palivové dříví, délka polínek standart 33 cm, na přání zákazníka 25-100 cm.
Kontakt
Pila-janovyroubenky@seznam.cz
605 018 108

Nově otevřená prodejna
Barvy – Laky -Drogerie
Výroba klíčů
Hlavní 143, 788 33 Hanušovice (naproti poště)

- barvy na dřevo a kov
- barvy na stěnu
- penetrace
- malířské válečky, štětce
- lepicí pásky
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- ředidla
- silikony, lepidla, PU pěny
- tmely
- čistič brzd, odrezovač
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 99. Rady města Staré Město ze dne 29. 8. 2022
970. Zadavatel neshledal důvod pro vyhovění námitky
stěžovatele ze dne 26.8.2022 proti způsobu hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
budovy ZŠ Staré Město“, a proto ji zadavatel odmítá.
971. Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku „Obnova MK Kunčice“ a pověřuje starostu zveřejněním zadávacího řízení na zakázku „Obnova
MK Kunčice“.
972. Rada města schvaluje Protokol o jednání hodnotící
komise na zakázku „Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ
pro místní části Nová Seninka a Chrastice města Staré
Město“ – vítězná nabídka fy VAKSTAV spol. s r.o.
(39 590 600,26 Kč bez DPH).
973. Rada města schvaluje Protokol o jednání hodnotící
komise na zakázku „Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ
pro místní části Stříbrnice a Kunčice města Staré Město“ –
vítězná nabídka fy ČAK CZ, s. r.o. (58 496 380,76 Kč bez
DPH).
974. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání mezi Českou poštou a.s. a městem
Staré Město (provozování Pošta Partner) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
975. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 v domě č.p.
400 ve Starém Městě L. T., Hanušovická 201, Staré Město.
976. Rada města schvaluje zařazení žádosti J. Š. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
Rada města bere na vědomí:
Rada města a přítomní zastupitelé města byli seznámeni
s prezentací a postupem prací na projektu Výstavba vodovodu v místních částech Starého Města. Firma Sewaco
připraví podklady k projednání na schůzku zastupitelů
dne 8. 9. 2022 v 17.00 hodin na radnici ve Starém Městě.

Výpis z Usnesení ze 100. Rady města
Staré Město ze dne 13. 9. 2022

977. Rada města schvaluje nákup ekologických barev na
realizaci Her na chodníku v rámci akce „Spolu pěšky kolem světa“.
978. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě č.p.
359 ve Starém Městě J. Š., Polní 274, Staré Město.
979. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě č.p.
356 ve Starém Městě J. Š., Fučíkova 100, Staré Město.
980. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě č.p.
402 ve Starém Městě A. K., sídl. Budovatelů 405, Staré
Město.
981. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce komunikace ZUK sil. II/446 a objízdné trase při úplné uzavírce sil.
II/446 a k umístění DZ v termínu 30.9.2022 – 6.10.2022.
982. Rada města nemá námitek k vydání povolení zvláštního užívání silnice sportovní akce „Downhill skateboarding – Staré Město“ ve dnech 16.9.2022 – příprava tratě,
17.9. - 18.9.2022 v době 8.00 – 17. 00 – závod na silnici
II/446 na trase Nová Seninka – Kladské sedlo, km 86,780
– 89,580 za podmínky řádného úklidu po ukončení akce.
983. Rada města souhlasí s nákupem malé myčky do MŠ
Staré Město z investičního fondu školy.
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984. Rada města schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Staré
Město dle přílohy.
985. Rada města schvaluje vyřazení knihovních fondů
z Místní knihovny Staré Město dle přílohy.
986. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č. 996/4 v k.ú. Stříbrnice.
987. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p.č. 1158/18 v k.ú. Hynčice pod Sušinou
k uložení zemního kabelového vedení NNk.
988. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p.č. 2280/3 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem z důvodu uložení vodovodní přípojky.
989. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši
20 000 Kč pro Charitu Šumperk na dofinancování služeb
v roce 2022.

Z jednání zastupitelstva města č. 28 ze dne 15. září 2022

Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů a cca 30 občanů,
převážně z místních částí města. Navržený program dle
pozvánky měl celkem devět bodů. Dodatečně byla do
programu zařazena žádost Základní školy o poskytnutí
podpory žádosti na MŽP o dotaci z Národního programu
Životního prostředí a návrh Smlouvy o dílo na opravu
místních komunikací v sídlišti 1. máje a ulice Křižíkova.
Materiály k jednotlivým bodům jednání obdrželi členové
zastupitelstva společně s pozvánkou.
Zastupitelstvo města schválilo bez připomínek žádost o
omezení nočního klidu pro akci Penzionu Kolovna konanou ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2022.
Dalším bodem jednání byl návrh účasti města v Servisní
společnosti Odpady Olomouckého kraje, a. s. Společnost
má za cíl vybudovat komunální odpadovou infrastrukturu, která zajistí ekonomické zpracování komunálních
odpadů, aby se obce vyhnuly prudce se zvedajícímu poplatku za skladování. Zastupitelé se rozhodli tento bod
nechat na rozhodnutí nového zastupitelstva, které vznikne z komunálních voleb 23. a 24. září.
Dále zastupitelstvo schválilo uzavření smluv na výstavbu
vodovodů, přivaděčů a VDJ v místních částech Nová Seninka, Chrastice, Stříbrnice a Kunčice včetně dodatků a
pověřilo starostu podpisem těchto smluv a dodatků.
Zastupitelstvo rovněž schválilo smlouvu na opravu místních komunikace v sídlišti 1. máje a ulice Křižíkova.
Diskuse se prakticky výhradně týkala výstavby vodovodů
v místních částech města. Vystoupili Květoslav Hrabec,
Ing. Vlastimil Peštál, Lukáš Koreš a na dotazy reagoval
manažer projektu Ing. Ondřej Doležal.
Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva bylo posledním v tomto volebním období, poděkoval starosta Jiří
Kamp všem zastupitelům za jejich práci a tajemníkovi
Oldřichu Tanertovi, který ve funkci tajemníka končí k 30.
září 2022.
Usnesení z jednání zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách města, na elektronické úřední desce na
náměstí Osvobození a v písemné podobě na nástěnce u
radnice. Zápis z jednání zastupitelstva je uložen u starosty
města. (red)
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Společenská kronika
V říjnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Vlasta Barčíková

VZPOMÍNKA
Tvůj úsměv, tvá dlaň, tvůj hlas – ty nikdy nezmizí, už
navždy jsou v nás.

V říjnu to bude již osm let, kdy v našich životech
chybí naše milovaná maminka, babička,
prababička, a teta

Vladimír Chalupa
Josef Juríček

paní Anna ŘEZNÍČKOVÁ.

Antonín Jurkovič
Ján Kotrík

Helena Nováková

Josefa Ovčiariková
Julie Poulíková
Marie Trčková

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

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.

Turistické informační centrum
Otevírací doba říjen - prosinec

Po – Pá 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
So 8:00 – 12:00

23. ročník sbírky Bílá pastelka
Letošní sbírka proběhne ve dnech 10. – 12. října 2022 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již po dvacátétřetí. Po celém Česku se rozběhne
2000 dobrovolných dvojic s kasičkami s platebním QR kódem a logem
sbírky na tričku i tentokrát budou nabízet bílé pastelky symbolizující
podporu lidem se zrakovým postižením. Její výtěžek podpoří speciální
služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé
ČR. Každý, kdo si zakoupí bílou pastelku, podpoří např. nácvik chůze
s bílou holí, výuku práce s počítačem a další činnosti, které pomáhají
lidem se zrakovým postižením s návratem do běžného života.
Sbírka bude probíhat v Šumperku, Zábřehu a okolních obcích. Do sbírky
se opět zapojí studenti ze Střední zdravotnické školy Šumperk a Střední
odborné školy sociální péče Zábřeh a v neposlední řady naši členové a
dobrovolníci. V loňském roce se podařilo vybrat 3 637 000,- Kč a
v Šumperku a okolních obcích 138 401,- Kč.
Zapojte se i vy, kupte si bílou pastelku, jako symbol dobré vůle a solidarity. Pastelku si můžete zakoupit také v naší kanceláři nebo přispět pomocí
platby QR kódem. Děkujeme.
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Nové žíněnky v tělocvičně
pro malé sportovce
V listopadu loňského roku
se pomocí našich členů a
dalších přátel a kamarádů
podařilo nasbírat potřebné
množství
bodů

v aplikaci Pomáhej Pohybem od Nadace ČEZ a my
jsme tak pro Sportovní
klub Outdoor Jeseníky,
základní školu i další uživatele tělocvičny pořídili
nové parádní žíněnky jako
dopadovou plochu k horolezecké stěně do tělocvičny
Základní školy Staré Město.
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Děkujeme
Nadaci ČEZ
za podporu a
všem sběratelům
za
pomoc!
(Škrott,
předseda
klubu Outdoor Jeseníky)

Lesopark otevřen pro veřejnost
Nový objekt lesoparku byl
slavnostně otevřen pro
veřejnost 16. září. Zastupitelé města a přítomní občané se prošli parkem a
seznámili se s jednotlivými
částmi nového veřejného
prostoru – klidovou zónou
v zeleni s altánem, který
poskytuje výhled na okolní
kopce, stejně jako zónou
určenou dětem, z nichž
především lanovka a tobogán ve svahu si okamžitě
získaly srdce malých návštěvníků. Louka i osázené
prvky dřevinami se projeví
v plné kráse až na jaře.
Dodatečně bude možné
začlenit k aktivnímu využití
i další plochy v prostoru
(např. plocha, kterou se
podařilo městu konečně
zakoupit od majitelky až
letos na jaře a navazuje na
dětskou zónu s herními
prvky). To už ale bude
záležet především na příštím vedení obce.
Přítomní využili i místo
veřejného ohniště a děti si
rovnou opekly špekáčky a
vyzkoušely si tak, jak lze
v novém lesoparku strávit

příjemné odpoledne. My
přejeme lesoparku i jeho
uživatelům, aby v něm
mohli strávit mnoho pří-

jemných chvil. To s sebou
neodmyslitelně přináší i
péči o okolí, ostatně vyznačených cest i odpadkových

košů je v parku dostatek.
(red)
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Školní kolo přespolního běhu

V pátek 9.9. 2022 proběhlo školní kolo v přespolním
běhu. Zúčastnili se žáci celé školy, od 1. až po 9. třídu,
v různých kategoriích. Mohli tak vyzkoušet svoji fyzičku po dvouměsíčních prázdninách. Naštěstí nám vydrženo počasí bez deště, i když mokrý povrch potrápil
některé závodníky. Mladší kategorie tradičně běhaly na
fotbalovém hřišti a mohu jen s úsměvem podotknout,
že na startu jsme mnohdy museli jejich nedočkavost
brzdit. Starší žáci běhali po polních cestách, loukách a
kopečcích. Mnozí si sáhli na dno svých sil, ale ,,doběhli“
všichni. Někteří i s úsměvem, viz krátké video na stránkách naší školy. Sladká odměna a diplomy byly rozdány
na místě. Školním kolem pro některé běžce přespolní
běh nekončí, nejlepší z nejlepších se zúčastní i přespolního běhu mezi vybranými školami. Kdy a kde se budou
závody konat, to se teprve dozvíme, držte nám palce! Děkujeme za možnost běhat po soukromých pozemcích společnosti
ÚSOVSKO a.s., pana Ing. Dušana Juříčka a pana Lubomíra Tylicha. Městu Staré Město rovněž děkujeme za otevření občerstvení pro naše mladé sportovce! (Potepová)
Výsledky I. stupeň:
Kategorie
Délka běhu 1. místo
2. místo
3. místo
Holky 1. a 2. třída
300 m
Váňová Nela
Kantorková Eliška
Václavková Ema
Kluci 1. a 2. třída
300 m
Slavík Ondřej
Pešek Daniel
Man Ondřej
Holky 3. a 4. třída
600 m
Michalčáková Laura
Vogelová Vendula
Bilošová Veronika
Kluci 3. a 4. třída
600 m
Pešek Alex
Moravčík Tobiáš
Dočkal Vojtěch
Holky a kluci 5. třída
900 m
Černohorský Vojtěch
Váňová Amálie
Vašica Samuel
Výsledky II. stupeň:
Kategorie
Holky 6. a 7. třída
Kluci 6. a 7. třída
Holky 8. a 9. třída
Kluci 8. a 9. třída

Délka běhu
1500 m
1500 m
1500 m
1500 m

1. místo
Panochová Vanda
Suchomel Tadeáš
Pacalová Adéla
Polach David

2. místo
Nejedlá Sofie
Gábor Dominik
Suchomelová Sára
Gábor Filip

Slavnostní přivítání prvňáčků

3. místo
Řehová Natálie
Giňa Martin
Slavíková Marie
Bechr Jan

Čtvrtek 1. září 2022 byl dnem s velkým D pro
naše prvňáčky. Aby na svůj první školní den
nezapomněli, přivítali jsme je slavnostně na
staroměstské radnici. Po krátkém proslovu pana
starosty, pana ředitele a třídní učitelky jsme
všech šestnáct dětí pasovali do stavu „žákovského“. Celý akt proběhl ve veselém duchu, protože
naši prvňáčci byli pasováni novými kšiltovkami
s logem školy. Kšiltovky jim na hlavu posadili
naši deváťáci a předali jim tak pomyslnou žákovskou štafetu. Prvňáčci pak z radnice odcházeli
s dalšími drobnými dárky, které jim věnovalo
město i základní škola, a namířili si to rovnou do
třídy, kde se seznámili s paní učitelkou i prostředím nové třídy. Děkujeme za hojnou účast rodičům i prarodičům a v neposlední řadě také žákům deváté třídy, kteří se zodpovědně a
s odvahou chopili svých úkolů. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby byli spokojeni se svými výkony a aby si našli spoustu nových kamarádů. (Matkovská)
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