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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Září 2019

roč. XXV

č. 9

8Kč

Mezinárodní výstup na Králický Sněžník
Přestože léto skončilo, pro
milovníky turistiky i lehčích
sportovních výkonů sezóna
rozhodně nekončí. Hory
nabízejí
stále
krásné
výhledy a počasí ideální pro
fyzickou aktivitu. A Králický
Sněžník není výjimkou.
Vyrazit můžete kdykoli.
Pokud
však
nefandíte
individuální turistice a máte
rádi
společnost,
máte
jedinečnou možnost vyrazit
na vrchol spolu s ostatními
v rámci
tradičního
každoročního výstupu na

Králický Sněžník, který
pořádá naše město.
Výstup je pořádán v rámci
česko-polské spolupráce, a
tak se na vrcholu můžete
setkat
s nadšenci
z polského příhraničí. Akce
se letos uskuteční 7. září.
Oficiální zahájení je v 9
hodin na chatě Návrší, kam
budou turisté přepraveni
autobusy. Odjezdy autobusů od nádraží jsou v 8.30,
9.30, 10.30 a z náměstí vždy
o pět minut později. Zpět z
Návrší pak pojedou autobusy v 14.45, 15.45, 16.45, a

17.45. Rozpis bude na
stránkách města i na facebooku.
V odbočce do sedla pod
Králickým Sněžníkem bude
stánek kulturního domu s
občerstvením a na vrcholu
se budou rozdávat pamětní
listy. V 13.00 hodin proběhne na vrcholu losování o ceny. Najdete mezi
nimi například volné vstupenky do Medvědí jeskyně,
trička, batůžky, nebo pláštěnky. Součástí programu
bude i divadelní představení Báry Hubíkové a Jiřího

Ondroucha - Portrét manželů Gutwinských.
Přestože jde o hromadnou
akci,
rozhodně
si
nepředstavujte
závod
s hromadným startem. Jde
spíše
o
příjemnou
procházku, kterou si každý
přizpůsobí svému tempu i
časovým možnostem. A tak
můžete na vrchol dojít
pozvolným
tempem
s přestávkami nebo pokořit
vlastní rekord. To vše záleží
na vás. (red)

Skautský tábor nejen bavil, ale i učil
První dva týdny v srpnu
jako vždy patřily staroměstským skautům, konkrétně každoročnímu letnímu táboru. Tábor se znovu vrátil do Adamovského
údolí a přivítal neuvěřitelných 52 dětí do 18 let a 8
mladých účastníků nad 18
let. Na ně dohlíželo jako
vždy několik dospělých
Téma letošního tábora byl
Československý
odboj
v protektorátu, a tak si
kromě her a tradičních
pracovních aktivit vyzkoušeli účastníci i nelehké
podmínky a záludnosti
válečného života svých
předků. Naučili se historická fakta o odboji i způsobu
života partyzánských skupin, vyzkoušeli si například
potravinové lístky, protek-

torátní měnu,
sami
vařili
guláš, museli
sledovat vyhlášky, zažili
atentát
na
Heydricha
i
Pražské
povstání.
Počasí atmosféru jen dokreslilo, protože
kromě
slunečných
dní se prohnala
údolím
bouřka i deště,
a tak se dá říci,
že se účastnici
rozhodně vraceli domů
zocelení a se spoustou nových zkušeností. Nakonec
se potvrdilo, že skaut nabízí
nejen útočiště, ale i místo

k získávání nových znalostí
a sociálních vazeb, o čemž
svědčí i fakt, že kromě rostoucího množství dětí, se na
tábory stále vrací starší

náctiletí a i relativně dost
dospělých, i když v jejich
případě skutečně na úkor
vlastních rodinných dovolených. (red)

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2019

2

PŘIPRAVUJE SE

Dny armády
Muzeum vojenské historie
a Staroměstska pořádá
v září v rámci Dnů armády
akci s názvem Československá armáda 1918 –
1992. Oslavy připadnou
jako každoročně na výročí
české státnosti, konkrétně
na pátek a sobotu 27. - 28.
září. Akce bude probíhat
v areálu bývalé pevnostní
kasárny a návštěvníci se
mohou těšit na bohatý
program.
Celá akce bude zahájena již
v pátek v 9 hodin ráno
přednáškou pro školy a
prezentací vojenské techniky. Následovat bude jízda
historické techniky a odpolední nácvik vojenskohistorické ukázky, která
bude
mít
premiéru
v sobotu. Již v rámci pátečního programu je po celý
den možnost navštívit
muzeum a chybět nebude
ani občerstvení.
Sobotní program bude
ještě bohatší. Veřejnost si
bude moc poslechnout
přednášku SNP 1944, prohlédnout si techniku Klubu
vojenské historie i Sboru
dobrovolných hasičů. Po
poledni začne historická

ukázka s názvem Republiku nedáme.
V rámci odpoledního
programu si pak návštěvníci mohou poslechnout přednášky
Pouštní štít a Pouštní
bouře
1990-1991,
popřípadě zažít ukázku
Československé lidové
armády či si prohlédnout muzeum. Celá
akce bude obohacena i
o aktivity pro ty, kteří
nejsou přímo fandy
armády, ale mají rádi
historickou techniku
nebo si zkrátka chtějí
jen tak zavzpomínat.
Ze Šumperka do Starého Města a zpátky totiž
bude po celou sobotu
jezdit historický motorový vůz a po silnici jej
doprovodí ze Zábřeha
do Starého Města a
zpátky pro změnu
historický
autobus
Karosa ŠL 11. Jízdní
řády budou upřesněny
před akcí. Akce by se
neobešla bez podpory
místních firem, které
najdete uvedeny na plakátech. (red)

Nový školní rok je tady

Milí žáci, vážení rodiče,
po zaslouženém letním
odpočinku přišel opět čas
práce a povinností. Nový
školní rok s sebou přináší
některé změny, o kterých
bychom Vás rádi informovali.
Letošní školní rok 2019-20,
ale i ten příští, budou ve

znamení velkého budování
a obnovy. Ve spolupráci
s městem bude probíhat
výstavba nové části budovy
ZŠ a následně postupná
rekonstrukce odborných
učeben
(2
projekty
s finanční podporou EU
v objemu 14,3 mil. Kč).
Pohyb osob v areálu školy
bude omezen. Na školním
webu budeme aktuálně
informovat o případných
omezeních.
V červnu 2020 plánujeme 3
denní školu v přírodě pro
žáky 2. stupně ZŠ. Nabídka
mimoškolních aktivit by se
letos měla rozšířit o horo-

lezecký kroužek a kroužek
školní televize.
Do školního řádu jsme
zapracovali některá doporučení České školní inspekce, např. pravidla pro
známkování
domácích
úkolů, upřesnění kázeňských opatření při určitém
počtu porušení školního
řádu. Nově zavádíme opatření pro žáky, kteří během
hodiny natolik vyrušují, že
nemají čas udělat vlastní
práci. Budou si tak moci
vše dodělat v klidu po
skončení vyučování pod
dohledem
zaměstnance
školy. Zdánlivě velkým

problémem je pro žáky,
kteří dochází na oběd,
přezouvání. S těmito a
dalšími změnami školního
řádu budete seznámeni na
začátku školního roku.
Přejeme všem žákům a
rodičům, zejména pak
letošním
prvňáčkům,
úspěšný školní rok, nejen
práci a povinnosti, ale i
radost a plno příjemných
školních zážitků. (Mgr. Bc.
Radovan Šikula, ředitel
školy)
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Knižní tip na září …
Autor: Liel Leibovitz
Název knihy: Leonard Cohen. Život, hudba a vykoupení
Tentokrát přinášíme tip pro ty, kteří objevili
kouzlo audioknih. Jen nedávno přišla na náš
trh audiokniha o muzikantovi, který svým
podmanivým hlasem, texty i hudbou uchvátil
davy a jehož koncerty měly vždy naprosto
ojedinělou a neopakovatelnou atmosféru,
která v posluchačích rezonovala ještě dlouho
poté. Jen necelé tři roky po jeho smrti se
mohou posluchači ponořit do tajů jeho textů a
zamyslet se nad jeho dílem.
V úvodu ke knize autor upozorňuje, že se ve
skutečnosti nejedná o životopis, jako spíše
o filosofické zamyšlení nad jeho dílem. Čím to, že když Cohen vešel na pódium,
nabitý sál ztichl a všichni čekali se zatajeným dechem? (red)

KINO SNĚŽNÍK V MĚSÍCÍ ZÁŘÍ NEPROMÍTÁ!!!

Dny evropského kulturního dědictví
Dny evropského dědictví se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit
nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž
jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví.
Nejvíc akcí a dnů otevřených dveří probíhá o víkendu, ale i během všedních dnů
máte možnost nahlédnout do míst, která bývají zavřená právě o víkendech, a seznámit se třeba s procesem jejich záchrany a obnovy. Především bude možné navštívit také ty památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze
příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí,
škol, obytných domů atd. (kudyznudy.cz) Z blízkého okolí pro vás uvádíme několik
příkladů. Všechna místa naleznete na http://www.historickasidla.cz/cs/dnyevropskeho-dedictvi.
PROHLÍDKA BÝVALÉHO ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
Místo: Žerotínský zámek Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka bývalého žerotínského zámku v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví. Památka bude přístupná od 9 do 15 hodin, vstup zdarma.
PROHLÍDKA DIVADLA ŠUMPERK
Místo: Divadlo Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka šumperského divadla v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví. Památka bude přístupná od 9 do 14 hodin, vstup zdarma.
PROHLÍDKA EVANGELICKÉHO KOSTELA ŠUMPERK
Místo: Evangelický kostel Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka evangelického kostela v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Památka bude přístupná od 9 do 15 hodin, vstup zdarma.
Dále si můžete prohlédnout například Státní okresní archiv v Šumperku, Železniční
skanzen v Lupěném, Železniční nádraží v Šumperku, které můžete spojit s jízdou
v historickém motorovém vlaku, Vlastivědné muzeum v Jeseníku nebo Muzeum
Vincenze Priessnitze tamtéž a mnoho dalších. (red)

PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ZÁŘÍ
DIETHER F. DOMES
Místo: Vlastivědné muzeum
Šumperk
Datum: do 8. září

Výstava německého skláře, malíře a
kreslíře Diethera F. Domese, který se
narodil v roce 1939 do rodiny německého učitele ve Vitošově a jako šestiletý zažil vysídlení německého obyvatelstva. Na pozadí důkladné studie umělcova dětství na Zábřežsku před očima
návštěvníka výstavy ožívají válečné a
poválečné události v regionu.

KAREL PLÍHAL
Místo: KD Šumperk
Datum: 12. září

Ojedinělý hudebník, textař a poeta
Karel Plíhal se vrací na koncertní
pódia. V jedné chvíli dokáže neopakovatelně publikum rozesmát veselou
básničkou, aby jej vzápětí roztesknil
emotivním textem písně. Vstupné
v předprodeji 290,- Kč, v den akce
350,- Kč. Začátek v 19:30 hodin.
www.dksumperk.cz

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU
NECESTOU
Místo: KD Šumperk
Datum: 16. září

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil navštíví Šumperk se svojí
show Cestou necestou. Skvělé historky,
nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na
cestách. Vstupné 390,- Kč, začátek v 19
hodin.
www.dksumperk.cz

ZÁMEK PLNÝ POHÁDEK
Místo: Zámek Jánský vrch u
Javorníku
Datum: 20. – 21. září

Přijďte na nevšední prohlídku nočním
zámkem, překonejte nástrahy a zažijte
dobrodružství… První prohlídka v 18
hodin a další po 15 min., poslední
prohlídka ve 21 hod. www.zamekjanskyvrch.cz

VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ FILMU
KLADIVO NA ČARODĚJNICE
Místo: Zámek Velké Losiny
Datum: 1. června – 29. září

Na unikátní výstavě se poprvé představí návštěvníkům kostýmy z natáčení filmu Otakara Vávry Kladivo na
čarodějnice. Na návštěvníky čekají
také rekvizity, autentické fotografie,
plakáty, mučící nástroje a další předměty, které se objevují v tomto filmu.
www.zamek-velkelosiny.cz
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TJ Baník Staré Město - minulou sezónu zachránili mladí
Rádi bychom v tomto „pokračování“ doplnili výsledky minulé sezóny v ostatních kategoriích staroměstského fotbalu. Tímto
se i omlouváme autorům
článku, který byl původně
zamýšlen jako celek; bohuRk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žel však článek v minulém
čísle nebyl vzhledem k
technickým
problémům
kompletní. Dále tedy již
slovy autora.
Radost nám minulou sezónu udělala mládež. Pěkný
úspěch je druhé místo

a 2007 ukazuje svoji kvalitu a je to příslib i do dalších
věkových kategorií.
Nejlepšími střelci v celé
sezóně byli Nikolas Gábor
26 branek, Matyáš Pacal 25
branek a Filip Gábor 25
branek.

v okresním přeboru mladších žáků, které jsme vybojovali pod vedením Michala
Klemsy. Za celou jarní část
sezóny 2018/2019 mužstvo neztratilo ani bod a
porazilo všechna mužstva.
Silný ročník narození 2006

Tabulka celková mladší žáci 2018/2019
Družstvo
Záp. + 0 Skóre Body Penalty +
Nový Malín
16
15 0 1 168:22
45
0
Staré Město
16
13 0 3 108:39
37
2
Ruda
16
12 0 4 118:24
36
1
Bludov
16
11 0 5
72:28
33
1
Loučná
16
8 0 8 128:50
25
0
Vikýřovice
16
5 0 11 49:115
15
0
Horní Pomoraví
16
4 0 12 79:132
12
0
Rapotín
16
3 0 13 27:171
9
0
Bratrušov
16
1 0 15 19:187
4
0

Penalty 0
0
1
1
1
0
0
0
1

Starší přípravka, pod mým vedením, skončila nakonec na 8. místě v tabulce z 10 mužstev, ale předváděná hra měla parametry kvalitního fotbalu. Myslím, že letos máme v této kategorii slušnou šanci skončit v tabulce výše. Nejlepšími střelci
v celé sezóně byli Matyáš Hmelár 40 branek, Dezider Gábor 21 branek a Adélka Pacalová 17 branek.

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabulka celková starší přípravka 2018/2019
Družstvo
Záp. + 0 Skóre Body Penalty +
Libina
18
16 0 2
240:76
47
1
Nový Malín "B"
18
15 0 3
192:54
46
0
Bludov.
18
15 0 3
162:60
45
1
Velké Losiny
18
14 0 4 168:104
42
0
PETROV-SOBOTÍN
18
9 0 9 139:141
27
0
Hrabišín
18
8 0 10 115:183
23
1
Vikýřovice
18
4 0 14 75:130
14
0
Staré Město
18
4 0 14 96:174
12
0
Horní Pomoraví
18
3 0 15 121:232
9
0
Postřelmov
18
2 0 16 48:202
5
1

Penalty 0
1
1
0
0
0
2
0
0
0

Mladší přípravka, pod vedením Jaroslava Klemsy mladšího, skončila v tabulce na pátém místě z 10 mužstev. Je důležité, že
se někdo věnuje i těm nejmenším, což je v dnešní době informačních technologií nanejvýš důležité. Nejlepšími střelci v celé
sezóně byli Dezider Gábor 28 branek, Adélka Pacalová 25 branek a Vojtěch Novák 12 branek.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabulka celková mladší přípravka 2018/2019
Družstvo
Záp. + 0 Skóre Body Penalty +
Obědné
16
15 0 1
252:71
45
0
Šumperk "B"
16
14 0 2
285:75
42
0
Nový Malín
16
13 0 3
234:66
39
0
Bludov.
16
8 0 8 127:128
24
0
Staré Město
16
8 0 9
93:227
23
1
Vikýřovice.
16
6 0 11 101:143
19
0
Šumperk "C"
16
6 0 10 137:189
18
0
Velké Losiny
16
3 0 13 95:258
8
1
Horní Pomoraví.
16
0 0 16 83:250
1
0

Penalty 0
0
0
0
0
1
0
0
1

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a partnerům za finanční pomoc při organizaci fotbalu ve Starém Městě
v sezóně 2018/2019, bez které bychom nemohli fungovat. Mezi naše sponzory a partnery patří: Město Staré Město, JUDr.
Dalimil Mika, LL.M., Chata Paprsek, PRO-BIO, obchodní spol. s r. o., NET-KOVO, spol. s r. o., Úsovsko Agro s.r.o., Petr Konrád,
Farma Morava, Marcel Krobot s.r.o., LI&PI, Chata Profesor, Chata Junior, Olomoucký kraj. (Pacal)
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TJ Baník Staré Město v příští sezóně

SPORT

Do sezóny 2019/2020 máme přihlášená čtyři mužstva. Družstvo mužů a mládežnická mužstva, která bude hrát okresní
přebor Šumperk. Starší žáci pod vedením Michala Klemsy a starší přípravka, která bude rozdělena na dvě mužstva pod
vedením Petra Pacala a Jaroslava Klemsy ml. Doufám tedy ještě jednou, že nám všichni zachovají svou přízeň a fanoušci
budou nadále hojně navštěvovat utkání mužů, ale i utkání mládeže, protože děti si tu podporu zaslouží také. (Pacal)

Rozpis mužů - okresní přebor podzimní kolo sezóny 2019/2020
kolo den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

so
so
so
so
so
so
ne
so
so
so
so
so
so
so

datum,hodina
3.8.2019 17:00
10.8.2019 17:00
17.8.2019 16:30
24.8.2019 16:30
31.8.2019 16:00
7.9.2019 16:00
15.9.2019 16:00
21.9.2019 15:30
28.9.2019 15:30
5.10.2019 15:00
12.10.2019 15:00
19.10.2019 14:30
26.10.2019 14:30
2.11.2019 14:00

domácí

hosté

Baník Staré Město
Baník Staré Město
SK Loštice "B"
Baník Staré Město
FK Úsov
Baník Staré Město
Sokol Hrabišín
Baník Staré Město
Jiskra Rapotín "B"
Baník Staré Město
Sokol Třeština
Baník Staré Město
Sokol Lesnice "B"
Celtic Líbivá

Celtic Líbivá
SK Petrov-Sobotín
Baník Staré Město
SK Zvole
Baník Staré Město
Sokol Bratrušov
Baník Staré Město
Sokol Jestřebí
Baník Staré Město
FC Juv.Mohelnice
Baník Staré Město
FC Dubicko
Baník Staré Město
Baník Staré Město

Rozpis starších žáků – okresní přebor podzimní kolo sezóny 2019/2020
kolo den
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

so
ne
so
ne
so
so
so
ne
so
so
so

datum,hodina
24.8.2019 0:00
1.9.2019 14:00
7.9.2019 13:30
15.9.2019 10:30
21.9.2019 13:00
28.9.2019 14:00
5.10.2019 12:30
13.10.2019 12:00
19.10.2019 12:00
26.10.2019 11:00
2.11.2019 11:00

domácí

hosté

Baník Staré Město
Sokol Leština
Baník Staré Město
Sokol Štíty
Baník Staré Město
Vikýřovice
Baník Staré Město
FC Dubicko
Baník Staré Město
Baník Staré Město
TJ Postřelmov

VOLNO
Baník Staré Město
Sulko Zábřeh "B"
Baník Staré Město
Velké Losiny
Baník Staré Město
TJ Libina
Baník Staré Město
Sokol Lesnice
Nový Malín
Baník Staré Město

Rozpis starší přípravka A – okresní přebor podzimní kolo sezóny 2019/2020
kolo den
5
6
7
8
9
1
2
3
4

ne
so
ne
so
so
út
so
ne
ne

datum,hodina
1.9.2019 12:30
7.9.2019 9:30
15.9.2019 12:00
21.9.2019 11:00
28.9.2019 12:30
8.10.2019 16:00
12.10.2019 9:00
20.10.2019 10:00
27.10.2019 11:00

domácí

hosté

FK Mohelnice "B"
Baník Staré Město "A"
Sokol Sudkov
Baník Staré Město "A"
SK Bludov
Baník Staré Město "A"
Baník Staré Město "A"
FK Šumperk "C"
Baník Staré Město "A"

Baník Staré Město "A"
SK Petrov-Sobotín
Baník Staré Město "A"
Vikýřovice "A"
Baník Staré Město "A"
Baník Staré Město "B"
Velké Losiny
Baník Staré Město "A"
Sokol Lesnice "A"

ZLATÝ ROH/ZÁŘÍ 2019

6

SPORT
Rozpis starší přípravka B – okresní přebor podzimní kolo sezóny 2019/2020
kolo den
5
6
7
8
9
1
2
3
4

datum,hodina

ne
so
ne
so
so
út
so
so
so

1.9.2019 10:00
7.9.2019 11:30
15.9.2019 10:00
21.9.2019 9:00
28.9.2019 10:30
8.10.2019 16:00
12.10.2019 11:00
19.10.2019 12:45
26.10.2019 9:00

domácí

hosté

FK Šumperk "C"
Baník Staré Město "B"
Sokol Lesnice "A"
Baník Staré Město "B"
FK Mohelnice "B"
Baník Staré Město "A"
Baník Staré Město "B"
Velké Losiny
Baník Staré Město "B"

Baník Staré Město "B"
Vikýřovice "A"
Baník Staré Město "B"
SK Bludov
Baník Staré Město "B"
Baník Staré Město "B"
SK Petrov-Sobotín
Baník Staré Město "B"
Sokol Sudkov

Firmy opět hrály volejbal
Dne 20. července 2019
uspořádal Volejbalový klub
Staré Město 1. ročník Firemního turnaje ve volejbalu. Po loňském nultém
ročníku se sice zúčastnilo
méně družstev, ale nálada a
nasazení bylo stejné, ne - li
větší. Všechny družstva se
na plánovaný turnaj připravovala. Bylo to vidět už
od začátku turnaje. Nakonec to potvrdilo i konečné
pořadí. Celkově se zúčastnilo 5 družstev ze 4 firem.
Firma NET spol. s r.o. sestavila 2 družstva.
Národní dům, PROBIO,
Králičák, Neťáci a Kováci
(NET spol. s.r.o.). Pořadí
družstev odpovídá konečnému výsledku umístění.

Největším
a
nejpříjemnějším překvapením
turnaje
bylo družstvo
Králičáku,
protože se od
loňského ročníku nejvíce
zlepšilo.
Velké
díky
patří
všem
hráčům
a
nadšencům,
kteří
hráli,
pomáhali
a
užili si den
s volejbalem. Počasí také
vyšlo a budeme si přát, aby
přízeň firem volejbalovému
turnaji
vytrvala
i
v následujících
letech.

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům. Net
spol.s.r.o.; NET-KOVO s.r.o;
měto Staré Město; Farma
Pohoda; Vinárna Goldek;

Národní Dům; Králíčák;
Linda Christenová; Pivovar
Holba Hanušovice.
(VK)

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

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol.
Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s panem Václavem Černým o
tom, jaké je odkrývat historii našeho města pro veřejnost a zachycovat okamžiky každodenního života, které se samy stanou historií….
Václav Černý je všem, kteří se zde narodili a vyrostli, dobře známý svým působením na místní základní
škole, ať už v pozici učitele či později ředitele. Jeho další role v rámci Starého Města už pro všechny tak
viditelná není, přestože milovníci místní historie i čtenáři Zlatého rohu jeho spojení s dějinami našeho
města dobře znají. A tak si dnes povídáme s člověkem, který je kronikářem v pravém slova smyslu –
nejenže byl druhým nejdéle sloužícím obecním kronikářem v poválečných dějinách Starého Města, ale
kromě zachytávání přítomných okamžiků se intenzivně věnoval i samotné historii…
K dnešnímu rozhovoru je třeba dodat, že má poněkud jiný formát. Dalo by se říci, že se nám tak trošku
změnil spíše ve formu vyprávění, jak už se dá od kronikáře v dobrém slova smyslu očekávat. Ale rozhodně to není na škodu. Věřte mi, že vás pohltí a po jeho přečtení se budete cítit o něco více ve spojení
s místem, kde žijete…
A protože je skutečně o čem vyprávět, rozhodli jsme se vydat rozhovor na pokračování. V tomto čísle
tedy o historii a životních cestách, které pana Černého svedly k místní historii i kronikám, a příště o
tom, jaké to je psát kroniku a co je ještě potřeba objasnit…
Jak jste se dostal k práci
kronikáře?
Do školy jsem chodil v letech
1937-1949 a to je dodnes
doba plná historických
událostí, ty mě nemohly
nezaujmout. Přesto jsem si
na pedagogické fakultě
historii nezapsal. Byl jsem
spolu s jinými přesvědčen ke
studiu učitelství pro národní
školy. Byla to tehdy novinka,
dříve stačilo pro kvalifikaci
na tuto výuku středoškolské
vzdělání – učitelské ústavy.
Po roce jsem byl znovu mezi
přesvědčenými a podal si
žádost o přijetí do pracovního poměru s tím, že nám
škola umožní ukončit studium externě. Byla to doba
dosídlování pohraničí, tam
byla ta potřeba akutní. Tak
jsem už 1. září 1950 otvíral
první
českou
školu
v Hynčicích pod Sušinou.
Tady mě ta historie oslovila
poprvé konkrétně. To když
mě správce hospodářství
ČSSS pan Alexa kromě křídy,
abych mohl zítra začít učit,
podal i velkou červenou
knihu a v podobném obalu:
„Budete tu i knihovníkem a
kronikářem. Zkuste najít ve
škole německou kroniku,
kde jinak by mohla být. A
začněte co nejdřív, mělo by

se to všechno už zapisovat.“
Kroniku jsem našel, připomínalo to trochu sci-fi,
model řopíku, který už
špatně držel na podložce,
v něm kronika s pečlivě
vyřezanými listy za válečná
léta, překlad s paní Winklerovou, Češkou ze smíšeného
manželství a vojenskou
vdovou v Chrasticích. Čili ke
kronikářské práci mě přivedla nutnost doby, místa a
času.
Stejné
to
bylo
i
v Chrasticích, kde jsem
nastoupil v říjnu 1954 po
návratu z vojenské služby.
Tam ovšem těch funkcí bylo
víc – pokladník obce, knihovník, promítač kina, jedno
volební období i tajemník
MNV. Ale i tady jsem v roce
1956 začal psát českou
kroniku obce a spolu
s poválečným
komisařem
panem Heclem po deseti
letech konečně zapsal i
poválečný odsun původních
obyvatel.
Když jsem se pak po desítkách let s těmito kronikami
opět setkal v šumperském
archívu, zjistil jsem, že jsme
tenkrát
v roce
1951
v Hynčicích byli první obcí
na celém Staroměstsku, kdo
měl novou českou kroniku. I

Staré Město začalo později,
až v roce 1954 a pouze se
zpětnými zápisy za léta
1951 – 1953. Bylo to škoda,
že se na kroniky v té době
zapomínalo, ztratila se nám
spousta historických faktů
z poválečné doby výměny
obyvatelstva. A to nebyla
malá událost. Mockrát jsem
si potom vzpomněl na pana
Alexu, když jsem na hřbitově
chodíval kolem jeho hrobu.
On to věděl.
Ale pak jste z Chrastic
odešel do Starého Města
na úplnou základní školu
a začal jste tady učit dějepis. To už asi bylo o
něčem jiném?
Ano, kronikáře tady nepotřebovali, to už dělaly učitelky Mičánková (19541958), Hejlová (1959-1963)
a Fadrná (1964-1980). Jako
zástupce ředitele jsem si
mohl vybrat a ten dějepis
zvítězil. Postupně jsem si ale
uvědomoval, že tady v těch
podmínkách nestačí jen učit
o Přemyslovcích, bitvě u
Slavkova či Postupimské
konferenci. Že je nutné dát
dospívajících dětem a jejich
prostřednictvím i rodičům,
prostě všem dosídlencům
znalosti o historii tohoto
mikroregionu, jejich nového

domova. Ale já jsem zatím
také nevěděl skoro nic. Tak
jsem si pomáhal tím, co jsem
slyšel vyprávět od těch starších. O Karlu IV. a jeho hornících, o jeho znaku pro nás,
o Elišce Petřvaldské a jejích
stavebních aktivitách, jejíž
zámeček tu ještě do roku
1964 stál. Na víc jsem neměl
čas. Přestavovala se budova
106 pro školní účely, pak
přišla na řadu generální
oprava hlavní školní budovy, kdy jsme objekt museli
na 4 roky opustit a učit
„jinde“, pak jsme s panem
Fadrným stavěli v akci
Z školní tělocvičnu. Všechno
to muselo mít přednost před
pátráním po naší historii. I
když už od roku 1971 existovala v SOA (pozn. red.:
Státním okresním archívu)
Šumperk samostatná sbírka
archiválií Starého Města,
kterou uspořádal Dr. Spurný a já to věděl. I když už od
roku 1957 vycházel občasník Severní Morava, vlastivědný sborník Šumperska,
kde se také dalo občas něco
najít o naší minulosti Ten
svůj dluh učitele dějepisu
vůči nám všem, novým dosídlencům, jsem pociťoval
až do konce své učitelské
praxe. Ale změnilo se až
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poté, když jsem v roce 1991
odešel do starobního důchodu.
A proč jste tenkrát přijal
funkci kronikáře, když už
ta nutnost doby, jak říkáte, tu nebyla?
Jednak tu nějaká ta nutnost
přece jen byla. Kronikář
Petrla v roce 1989 odešel do
Jeseníku a já jsem slíbil
předsedovi MNV, že ji po
něm po odchodu do důchodu převezmu, ale hlavně
jsem nechtěl zůstat úplně
mimo život obce, na který
jsem si zvykl (i tady jsem
měl různé funkce v místní
správě). Proto jsem po panu
Noskovi převzal i místní
knihovnu. Když potom sta-

rosta Trutman dal vedoucí
kulturního domu paní Mikulíkové za úkol vydávat místní časopis, přijal jsem docela
rád její nabídku ke spolupráci.
Otevřela se mi tím konečně
možnost dodatečného „vyučování regionálních dějin“.
Trochu nezvyklou formou,
ale možnost v pokračování
ve vyučování to byla. Tak se
zrodily Pohledy do minulosti, které pravidelně měsíčně
přinášely nějakou informaci
o naší minulosti všem, kteří
ji chtěli znát. Bylo to hodně
nesourodé, jednou o staroměstském koupališti, pak
třeba o stavbě chaty na
Králickém Sněžníku a po-

tom třeba o památkách na
středověké dolování u Hynčic pod Sušinou. Prostě
„pohledy“. Vycházely více
jak 10 let a měly přes stovku
pokračování. Dost z toho
bylo právě ze Severní Moravy, něco z vyprávění a dobových dokumentů jednotlivců
i organizací z doby po roce
1945 (50 let kopané, Horská
služba, ochotníci aj.), později už také z okresního archívu. To hlavně poté, co jsem
se rozhodl uskutečnit návrh
některých známých spoluobčanů, abych se pokusil
z Pohledů udělat knihu o
historii Staroměstska, která
vyšla díky panu Matoušovi,
který byl v té době členem
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rady města a zařídil vše, co
s tím souviselo. Zkrátka,
uspořádal jsem poznatky
chronologicky, doplnil o
nové, vzniklo z toho jakési
historické vyprávění, ale
jsou to stále jen ty pohledy.
Tu spoustu materiálu ve
SOA Šumperk se mně nemohlo podařit využít. Je to
samozřejmě vše v dobové
němčině a v rukopisu. Pro
mě to zůstalo jako nečitelná
minulost, která musí ještě
počkat. Snad se někdy někdo najde, moc bych si to
přál. Je to přece minulost
kraje, patří k jeho horám,
není ani česká, ani německá.
Pokračování příště…

Obnova zapomenutých cest
Z krajiny nám vedle smrků
napadených
kůrovcem
nenápadně mizí ještě jeden
druh – člověk chodec. Jeho
stopy nebyl problém rozpoznat u jakékoliv meze.
Vyšlapané cestičky ze starých fotografií spolehlivě
ukazovaly nejkratší a nejsnazší cestu – cestu nejmenšího odporu. Ale stejně
jako koroptve, zmizel i
člověk chodec a s ním i
lesní a polní stezky, které
neudržované splynuly se
svým okolím.
21. století, moderní zařízení usnadňují každodenní
život ale času nikomu, zdá
se, nepřibylo. Zajít pěšky
přes kopec do Stříbrnic,
nebo kolem zbořeniště

Račího
mlýna
(Krebsmühle) do Chrastic už zní
jako úplné bláznovství.
Stav těchto pěšin zcela
odpovídá jejich aktuálnímu
využití. Ke škodě všech z
nás, kteří namísto zdravé
procházky raději otrávíme
trochu více vzduchu svými
opečovávanými plechovými mazlíčky. Vždyť přece
spěcháme. Vždy!
Stále častěji slýcháme o
suchu, kůrovci, hraboších,
Gretě. Ve zdánlivě zelené
staroměstské kotlině, nám
připadají problémy zbytku
světa dost vzdálené. Tím
spíše bychom měli být
vzorem svému okolí, ukázat všem, že to s krajinou a

generacemi po nás myslíme vážně.
Můžeme začít třeba hned,
vrátit do krajiny cesty a
stezky. Dávno zaniklé cesty
stále existují v mapách
katastru nemovitostí. Spojovaly kdysi obce, samoty,
protínaly polnosti a krátily
čas. Na neexistujících křižovatkách dodnes zůstala
boží muka a staré lípy,
zdánlivě uprostřed ničeho.
Naprostá většina těchto
cest je ve vlastnictví obcí. A
naprostá většina z nich
není předmětem nájmu
nebo pachtu. Stačí tak překonat počáteční a největší
investici – geodetické vytýčení, vysadit po obou stranách stromy a nenechat je

sežrat
všydypřítomným
staroměstským
jelenům.
Vrátíme tak do krajiny
život, úkryt ptactva, zdroj
ovoce. Dospělý strom denně vyprodukuje asi tisíc
litrů kyslíku a odpaří 100
až 400 litrů vody. Právě
tento výpar je důležitý k
zadržování vody v krajině.
Výpar ze stromů je součástí
malého vodního cyklu a
díky němu zde prší. Výsadba stromů je činnost tak
záslužná, že ji spousta
moudrých lidí ráda udělá
zdarma. Budou-li se občas
chodit dívat, jak právě
jejich sazenice roste, vrátí
se nám do krajiny i silně
ohrožený druh – člověk
chodec. (Gol)

ZÁŘIJOVÉ VAŘENÍ

Švestkovo makový koláč
Co lepšího můžeme využít ze zářijové přírody než švestky a co lepšího se hodí ke švestkám než mák. Okouzlující
kombinace dobrého a zdravého (i když, pravda, sladkého) – švestky jsou skvělé pro naše trávení a mák je jedním
z nejbohatších zdrojů vápníku.
Ingredience: Křehké, základní, těsto (300 g hladké mouky, 250 g studeného másla, 2 žloutky, 2 lžičky vody, 2 lžíce
moučkového cukru, špetička soli). Nadýchané, makové, těsto (4 žloutky, 6 bílků, 150 g moučkového cukru, 100 g mletého
máku, 100 ml oleje, 100 ml mléka, 250 g hladké mouky, 1 kypřící prášek, špetka soli, 2 lžičky skořice, cca 10 švestek/blumy).
Postup: V mixéru rozmixujte všechny ingredience na křehké, základní, těsto. Směs spojte do bochánku, zabalte do fólie a
nechte odpočinout v lednici. Na druhé těsto oddělte žloutky od bílků do samostatných misek. V jedné vyšlehejte do pěny
žloutky s cukrem, přilejte olej, mléko a přisypávejte hlad. mouku smíchanou s kypřícím práškem. Přidejte mák, skořici a
špetičku soli. Vyšlehám si bílky do tuhého sněhu a jemně je přimíchám k žloutkovému základu těsta.
Vyválejte vychlazené máslové těsto a pomocí válečku přeneste do kulaté formy na pečení. Na něj nalejte makové těsto a na
vrch vyskládejte očistěné a rozpůlené švestky. Pečte v předem vyhřáté troubě na 180°C, přibližně 35 minut. Po upečení
nechte vystydnout a před podáváním poprašte moučkovým cukrem. (madebykristina.cz) Dobrou chuť!
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MĚSTO

Slovo starosty
Prázdniny nám utekly jako
voda. V pondělí 2. září
2019 přivítáme na radnici
naše nové prvňáčky, kteří
vstoupí do řad školáků v
naší škole. Doufám, že se
Vám bude ve škole líbit.
V prázdninových měsících
se toho u nás ve Starém
Městě událo poměrně dost.
Byly tradiční Bioslavnosti.
Na pouti nás navštívil hejtman Olomouckého kraje
pan Ladislav Okleštěk a
náměstek ing. Milan Klimeš. Děkujeme za podporu
a finanční dotaci na pouť
z Olomouckého kraje. Na

náměstí v č.p. 359 je stále
otevřená výstava. Doporučuji k návštěvě.
Pokračují práce na komunikaci Hanušovice – Staré
Město. Po dokončení opravy budeme jezdit po pěkné
silnici. Vím, že byly problémy s objízdnými trasami, ale vymyslet jiné objízdné trasy prostě nejde.
Opravu přes město prostě
musíme vydržet; doufám,
že bude provedena v co
nejkratším čase.
V panelácích na sídl. Budovatelů jsou naistalovány
velkoobjemové nádrže na

teplou vodu. Začaly práce
na výměně kotlů ve škole.
Firma Prumhor spol. s.r.o.
zahájila práce na přístavbě
u školy. Nedříve ale musíme vyřešit vchod do tělocvičny, který bude ze zadní
strany budovy. Potom
začnou bourací práce a
stavba nových šaten a
učeben. Dokončení celé
přístavby bude v příštím
roce.
Výměna schodů na radnici
dostala velké zpoždění.
Měly být hotovy před poutí,
ale nastal velký skluz
v dodávce nových schodů.

INZERCE

ZAMĚSTNÁNÍ
Žena středního věku hledá práci u zaměstnavatele.
- administrativní pracovnice
- zpracování podkladů pro účetnictví
- lehčí manuální práce v rekreačních zařízeních apod.

Kontakt na tel.: 739 824 163
Staré Město a okolí

Schody budou dodány
z Polska a práce budou
dokončeny v září.
Chtěl bych Vás všechny
pozvat na Mezinárodní
výstup na Králický Sněžník
a Pochod k prameni Moravy, který bude 7. září. Doufám, že se v hojném počtu
zúčastníte a celou akci
podpoříte.
Přeji Vám pěkný začátek
podzimu.
Starosta Jiří Kamp
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 18. Rady města Staré
Město ze dne 22. července 2019
188. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 974 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a Ing. S. T., nám. Osvobození 359, Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
189. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město ve výši
10 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na Anenskou pouť
2019 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
190. Rada města neschvaluje žádost J. D. o prodloužení
nájemní smlouvy na byt č.25, sídliště Budovatelů 400,
Staré Město a trvá na svém rozhodnutí o vyklizení a předání bytu č.25 na sídlišti Budovatelů 400 ve Starém Městě
do 31.7.2019
191. Rada města schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce, mezi městem Staré Město a AUDIT TEAM, s.r.o. za rok 2019 (30 000 Kč) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
192. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
948/1, TTP o výměře 11 777 m2 v k.ú. Stříbrnice
193. Rada města schvaluje rozpočtové změny č. 4, 5.
194. Rada města na základě upozornění Centra pro regionální rozvoj na nesrovnalost v slepém rozpočtu, který byl
součástí zadávací dokumentace stavby Novostavba učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré Město, bere na
vědomí zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele stavby
Novostavba učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré
Město, bude požádáno o objasnění nebo doplnění údajů v
rozpočtu
195. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 1. 8. 2019 v 17.00 hod. v KD Staré Město.

Výpis z Usnesení z 19. Rady města Staré Město ze dne 5. srpna 2019
196. Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku
p. č. 1038/1 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
Výměra pronajaté části pozemku bude ujednána před
podepsáním smlouvy o nájmu pozemku.
197. Rada města schválila Smlouvu o nájmu pozemku p. č.
73 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem o výměře
200 m2 J. H. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
198. Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 4
000 Kč na sportovní den pro děti a charitativní den Děti
dětem pořádaný klubem Beton bunker club Kronfelzof, z.
s.

199. Rada města schválila záměr pronájmu nebytových
prostor stavby č. e. 4 na parc. č. 814/1 v k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem.
200. Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p. č.
973/21 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
201. Rada města schválila zhotovení dočasné přípojky pro
systém ohřevy TUV pro P. D. na sídl. Budovatelů firmou
ELRAM JS, s. r. o.
Rada města bere na vědomí: - Rozhodnutí Městského
úřadu Šumperk o zákazu průjezdu pohotovostním vozidlům uzavřeným úsekem komunikace II/446 Hanušovice
– Nová Seninka a to v úseku od křižovatky se silnicí
III/312 po křižovatku ul. Chrastická ve Starém Městě.

Zasedání zastupitelstva města
Z jednání zastupitelstva města č. 8 ze dne 1.
srpna 2019
Jednání se zúčastnilo celkem 11 zastupitelů a čtyři občané.
Do programu nebyly tentokrát zařazeny pravidelné body
jako kontrola usnesení a majetkoprávní záležitosti.
Všemi přítomnými zastupiteli bylo schváleno uzavření
smlouvy o dílo se společností Prumhor spol. s r. o na výstavbu učeben pro klíčové kompetence v naši škole. Jedná
se o stavební práce spojené s odstraněním stávajícího
objektu spojujícího školu s tělocvičnou a výstavba nového
objektu na stejném místě dle projektové dokumentace.
Nový objekt bude sloužit jako hlavní vstup do školy pro
žáky i přístup veřejnosti do tělocvičny, budou zde situovány šatny žáků, učebna dílenských prací a technické
zázemí. V 2. NP bude další učebna.
Zastupitelstvo přes nesouhlas opozičních kolegů schválilo
přijetí úvěru ve výši 5 mil. Kč na 5 let od České spořitelny
a.s. na koupi areálu Krupá.
Všemi přítomnými zastupiteli byla schválena rozpočtová
opatření navržena radou města.
V následné diskusi doporučili opoziční zastupitelé radě
města mimo jiné svolat pracovní schůzku zastupitelů,
která by měla stanovit priority pro realizaci volebních
programů do konce volebního období a zajistit zpracování
architektonické studie budoucího využití areálu Krupá.
Dále kritizovali skutečnost, že nebyl doposud zvolen
předseda finančního výboru a požádali o provedení kontroly podnikatelských subjektů ve Starém Městě, jakým
způsobem mají zajištěnou likvidaci odpadů. Opětovně
zazněl návrh zrušit Staroměstskou provozní společnost
s r.o.
Jak reagovala rada města na jejich připomínky? To se
dozvíme nejpozději na příštím zasedání zastupitelstva.
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V září oslaví svá významná životní jubilea:
Anna Bednářová
Věra Čuláková
Kateřina Chovancová
František Klimeš
Ludmila Krobotová
Ludmila Křivčíková
Ludmila Lysáková
Miloslav Mika
Filoména Pešková
František Pokoj
František Rygar
Jana Tomašková
Marie Urbášková

VZPOMÍNKA
Tak jak ti z očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce
života. Ta rána v srdci stále bolí a zahojit se nedovolí. Utichlo
srdce, zůstal jen žal, ten kdo tě miloval, vzpomíná dál.

10. září 2019 uplyne 9 let, co nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, bratr a syn

pan PAVEL KUREČKA.

S láskou stále vzpomínají manželka a děti.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

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

Narození:

Denis Gábor
Stella Chládková
David Sedláček

Komise pro soc. a zdrav. péči Rady města
nabízí pro seniory návštěvy do lázní
Velké Losiny.
Jedná se o pravidelné zájezdy 1 x za měsíc (září,
říjen a listopad) vždy v úterý v termínech 24. září, 22. října a 19. listopadu 2019.

Kožní ambulance Hanušovice

Městem bude hrazeno dopravné. 3 hodinové

6. září – ordinace od 8 do 14 hodin

vstupné do bazénů si každý účastník uhradí sám.

13. září – dovolená

Vstupné pro seniory 62+ činí 250 Kč/osoba.

MUDr. Monika Kotrlá

Zájemci se mohou přihlásit v Turistickém infor-

tel. 736 672 136

mačním centru vždy do předcházející středy, tj.
18. září, 16. října a 13. listopadu 2019. (KSZP)

Město Staré Město pořádá v rámci Dne seniorů zájezd do Moravského divadla v Olomouci na divadelní představení

"Hledám děvče na boogie woogie"
Cena vstupenky je 170-185,-Kč
(cena partner TOP - 50% je už zahrnuta v ceně).
Přepravu hradí pro své občany město.
Odjezd autobusu z náměstí ve Starém Městě 7.10 v 9.00 hodin, představení začíná v 13.00 hodin.
Prodej vstupenek v Informačním středisku ve Starém Městě.
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Anenská pouť skončila, oslavenkyně to přežila
Na loňské pouti jsme si
připomněli 400 let od dokončení současné renesanční podoby kostela a
jeho vysvěcení olomouckým biskupem Janem Arnoštem
z Platenštejna.
Slavnostní mši k tomuto
výročí celebroval biskup
Josef Hrdlička a přenášela ji
televize NOE.
A jak probíhala letošní
pouť? Vedení města se
rozhodlo spojit letošní
Anenskou pouť s oslavami
čtyřstého výročí postavení
naší radnice. Již v úterý 23.
července v 17 hodin se
v domě č. p. 359 na náměstí
konala vernisáž výstavy
neformálně nazvané „Tři
v jednom“. V první části si
mohli zájemci připomenout
čtyřsté výročí naší radnice
na historických i současných fotografiích. Druhá
část s titulem „Historie
v kamenech“ se věnuje
fenoménu lichtenštejnských
a císařských pamětních
kamenů v Jeseníkách a
vysvětluje důvody jejich
vzniku. Objevení jednoho
z nich, dlouhá léta zapomenutého,
připomínajícího
tragickou smrt císařovny
Alžběty (Sissi), způsobilo
vznik novodobé legendy o
její návštěvě Jeseníků. Autoři výstavy, olomoucký
historik Jiří Ošanec a Ivo
Burian z Branné, se snaží
odpovědět na otázku, zda
císařovna Sissi Jeseníky
navštívila, nebo ne. Odpověď najdete na výstavě.
Třetí část výstavy, nazvaná
„Tulák po hvězdách“, je
věnována
dřevořezbám
staroměstského
rodáka
Pavla Janouška. Autor vystavených artefaktů letos

zemřel. Kdo výstavu navštívil, nelitoval. Setkali jsme se
s výběrem z tvorby autora,
který se téměř čtyřicet let
věnoval umělecké práci se
dřevem. Obdivovali jsme
rozmanitost - rozměrné
reliéfy
a
plastiky
s figurálními, zoomorfními
a rostlinnými motivy, drobnější předměty, kousky
k ozdobě i užitku, vždy
krásné
a
vytvořené
s pokorou k materiálu.
Výstava byla oficiálně otevřena v sobotu 27. července. Přítomní, včetně pozvaných čestných hostů, se
účastnili „řízené likvidace
staroměstské
radnice“.
V titulku jsem předeslal, že
oslavenkyně akci přežila.
Takže nyní dlužím vysvětlení. Naši čtyřsetletou dámu
nikdo
pochopitelně
nikterak neničil, ani nelikvidoval. Co si tedy pod
řízenou likvidací můžete
představit? K narozeninám
patří dort. Tenhle dort byl
skutečně monumentální a
zpodobňoval velmi věrně
naši radnici. Byl krásný,
velký, zkrátka k „sežrání“.
Akt likvidace předpokládal
aktivní účast všech návštěvníků výstavy, tak se i
stalo. Vše proběhlo úspěšně
a ke spokojenosti všech
hostů, i těch, kteří přišli až
po slavnostním zahájení.
Každý ochutnal.
Ve čtvrtek 25. července se
v kulturním domě uskutečnilo tradiční setkání seniorů
s dechovkou. Koncert mládežnické krojované kapely
ZUŠ Veselí nad Moravou
zpestřila krátkým vystoupením s harmonikou skupinka rodičů účinkujících
dětí vedená starostou měs-

ta Veselí
nad
Moravou.
Potěšila
a pobavila
i
vtipně
komentovaná
tombola.
Oficiální oslavy zahájil starosta Starého Města Jiří
Kamp v sobotu 27. července. Mezi čestnými hosty
přivítal hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštka spolu s jeho náměstkem
Ing. Milanem Klimešem,
starostu partnerského města Stronie Sl. Dariusze
Chromieca
společně
s bývalým
dlouholetým
starostou
Zbigniewem
Lopušoviczem a starostu

spokojenosti účinkujících,
diváků i organizátorů.
Celá úspěšná třídenní oslava byla ukončena v neděli
dopoledne slavnostní mší
svatou v kostele Sv. Anny a
poledním koncertem mládežnické kapely z Veselí
nad Moravou.
Malou kaňkou na celém
průběhu oslav bylo nerespektování pravidel týkajících se dodržování prodejní
doby a následně nočního
klidu.
Kolem
stánku

Senioři si opět po roce zazpívali s dechovkou z Veselí nad Moravou

Foto:František Rygar

Veselí nad Moravou JUDr.
PhDr. Petra Koláře, Ph.D.
Organizační složka Kulturního zařízení města připravila bohatý, různorodý
program, ve kterém si každá věková skupina občanů
mohla vybrat. Celá přehlídka proběhla v příjemné
atmosféře za vcelku příznivého počasí a určitě ke

s pivem, který provozovali
naši fotbalisté, se na parkovišti u radnice soustředila
poněkud hlučnější společnost s velkou výdrží. Ani
pracovníci ostrahy neuspěli
s domluvou a prodej piva
pokračoval až do ranního
kuropění. Pro letošek je to
na žlutou kartu. (Černín)
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