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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Duben 2019

roč. XXV

Bylo, nebylo
V minulém čísle zpravodaje
jsme si připomněli 400.
výročí existence naší radnice. Pro dubnové číslo
jsme připravili malou procházku do historie, ale
okořeněnou jistou dávkou
fantazie, proto berte, prosím, naše povídání s jistým
nadhledem. Součástí minulosti každého národa jsou i
jeho pověsti, legendy a
mýty. A zde narážíme již na
první problematický bod.
Proto úvodem trocha teorie. Pověst, mýtus, či legenda? Často používáme tato
slova jako synonyma. Pokusíme se stručně objasnit
rozdíly. Termín mýtus je
vyhrazen pro posvátné
příběhy vysvětlující původ
světa a lidí, zatímco legendy jsou vyprávění, jež se
považují za pravdivá, ale na
rozdíl od mýtů jsou zasazena až do epochy po stvoření světa. Lidová vyprávění, pověsti a také pohádky,
se chápou jako příběhy
víceméně smyšlené.
Své místní pověsti i legendy mají města, obce, zámky
či hrady. I k naší radnici se
váže několik pověstí i legend. Ne všechny legendy
mají ale své historické
opodstatnění, ale není asi
v našich silách někdy legendy posoudit, zda se
vzhledem k výše vysvětlenému obsahu pojmů jedná
o legendy, či pověsti. Pro
naši potřebu by snad moh-

lo stačit, že legendy jsou
historické události z naší
minulosti,
které
byly
v našich kronikách zpracovány, pověsti se však předávají lidovým podáním
z jedné generace na druhou. Neposuzujte tedy
příběhy pohledem historika, ale na chvíli se zastavte
a přeneste se do dob minulých a představte si, co se
mohlo, či nemohlo stát.
Doufáme ale, že následující
řádky pro vás budou zajímavé a inspirativní. Stalo,
či nestalo se to tak, jak se
vypravuje? Nevíme. Takže
pro jistotu začněme takto…
bylo, nebylo.

Městský znak

Městský znak na jižním
průčelí radniční věže zobrazuje horníka s kladivem
v napřažené ruce, stojící
proti vzpřímenému medvědovi.
Pověst vypráví,
že markrabě
moravský,
pozdější císař Karel IV.,
se při návštěvě
Starého
Města r. 1336 vydal na lov.
Byl napaden medvědem,
ale statečný zdejší horník
ho zachránil. Jako dík
za tuto záchranu povýšil
městečko
na svobodné
horní město a dal mu
do znaku právě horníka a medvěda.
A jaká byla skutečnost
podle městských kronikářů? Např. Josef Wolf ve své
Kronice svobodného horního města Moravské Staré

č. 4
Město mimo jiné píše:
„… roku 1336 (markrabě Karel) tuto oblast
navštívil, povýšil na
hornické město a udělil
mu vlastní znak, protože silného medvěda zde
skolil“. Rovněž v kronice Jakuba Filipa Freibecka si můžeme přečíst: „…zabil velkého
medvěda v lese severně
od města, to místo se
dnes jmenuje Medvědí
rokle…“ Horník ve znaku tedy symbolizuje
pouze skutečnost, že Staré
Město bylo hornickým
městem.
Pověst o horníkovi, který
zachránil budoucího císaře
Karla IV., zní sice zajímavě,
ale snažme se držet
v tomto případě historických faktů. Chrabrý horník
je jistě postava z pověsti,
historie znaku je však poněkud méně akční.

Kříž na západní straně radnice
Že na naši radnici kříž
skutečně byl, potvrzují dvě
dobové fotografie (zveřejněné v minulém zpravodaji, ale na každé z nich je kříž
jinak velký) i pamětníci. Ke
kříži nemáme mnoho informací. Není známo, kdo a
proč inicioval jeho umístění na zeď radnice. Kdy byl
postaven a kdy byl odstraněn, se rovněž nepodařilo
zjistit. Z fotografií z roku
1914 a 1930 lze podle
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výšky kříže usoudit, že byl
měněn. Lze jen předpokládat, že se nejedná o původní architektonický prvek
objektu. V době výstavby
radnice (1618 – 1619) a
ještě minimálně další dvě
generace bylo Staré Město
silně protestantské stejně
jako vlastník panství Jan
Petřvaldský, který se na
stavbě radnice podílel. Kříž
byl postaven někdy později
a po opravě radnice v roce
1961 již zřejmě nebyl obnoven. Ale to vše jsou jen
nepotvrzené domněnky.
V souvislosti s křížem si
připomeňme pověst nazvanou Mladí nerozvážlivci
(převzato ze zpravodaje
Zlatý roh č. 5/98, autor V.
Černý):
„Někdy před 1. světovou
válkou podle jiné pověsti se
skupina rozjařených mladíků pozdě večer vyhrnula
z místní hospody na ná-
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městí, dnes je tu hotel Národní dům. Pokřikovali
chvíli na silnici u radnice,
domů se jim ještě nechtělo.
V opilé rozmařilosti dostali
nápad pomstít se nějak
Ukřižovanému, který je z
výše velkého dřevěného
kříže na zdi radnice pozoroval a jako by jim domlouval. Ten, kdo to měl
domů nejblíže, zaběhl pro
pilu a žebřík. Vylezl na něj
a za stálého povzbuzování
svých kamarádů se jal
řezat. Sotva se však pila
zařízla do části kříže a
udělala několik prvních
zřetelných stop na dřevě,
žebřík se zakymácel a odvážný chlapík s křikem
padl na zem. Rázem bylo
po legraci, veselí a smíchu
fandících kamarádů. Jeden
z nich ležel nyní na zemi
bez vlády a v bezvědomí, Z
toho se sice po chvíli probral, ale na nohy se už
nepostavil. Ani v nemocnici
mu nepomohli. Občané
města ho potom jinak než
na vozíčku už nikdy nespatřili.“

Eliška Petřvaldská

Už zřejmě před rokem
1945, ale ještě více po
válce, se pro Staroměšťáky
stala historickou osobností
č. 1 Eliška Petřvaldská.
Postavila si tu zámeček,
který nejstarší z nás ještě
pamatují, faráři faru, hlavně pak nový kostel a radnici, zbourala staré, neupravené náměstí s dřevěnými
chalupami a nechala vyměřit nové a postavit zde
domy z kamene a cihel. I
tato legenda je z našich
archivních kronik a přežívá
v povědomí občanů stejně
vytrvale. O Elišce se stále
mluví a píše jako o osobnosti, která dala stávající
podobu historickému jádru
našeho města.
O tom, že tradovaná staroměstská Eliška Petřvaldská
není historicky doloženou
osobou, napsal dlouhé
pojednání Václav Černý ve
zpravodaji Zlatý roh č.
11/2017. Následně svá
tvrzení doložil i citacemi
z Vlastivědy
moravské
autora Jana Březiny z roku

1932 a článku Ladislava
Hosáka Hrad Kolštejn a
jeho majitelé, který vyšel
ve sborníku Severní Morava č.16/1968. Za pravdu
dává Ladislavu Hosákovi i
Dagmar
Stryjová
v publikaci Městys Račice,
historie
a
současnost.
Rovněž v Genealogii rodu
Petřvaldských – 6. generace se jméno Eliška nevyskytuje (tyto materiály jsou
uloženy v archivu redakce).
Z výše uvedených poznatků
je zřejmé, že v našich dějinách Eliška jako matka ani
jako manželka Jana Petřvaldského s velkou pravděpodobnosti neexistovala.
Proto se nemohla podílet
na výstavbě kostela ani
radnice.
Šíření nepotvrzených informací asi nezabráníme,
ale v oficiálních dokumentech (např. historie Starého
Města na webových stránkách a informační tabule u
radnice) by bylo vhodné
uvádět jen ověřená fakta.
Pokud jste, milí čtenáři,
dočetli až sem, můžeme se
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společně rozloučit s historií
naši radnice vtělenou do
legend a pověstí. Pokud vás
ale něco z výše napsaného
zaujalo, potěšilo, nadchlo,
inspirovalo, pobouřilo, či
naštvalo, můžete bádat
dále. Jednou se mohou
objevit fakta nová, mohou
být odhaleny skutečnosti
dosud
neznámé,
něco
z obecně přijímané historie
bude zpochybněno a naopak věci zpochybňované se
stanou nezpochybnitelnými. Dobrodružství totiž lze
zažít nejen při akčních
aktivitách, skutečně dobrodružná může být i činnost zdánlivě nudná. Ve
starých archivech čeká na
trpělivé a pokorné hledače
nejeden poklad. Takže
končím, jak jsem začal –
bylo, nebylo. A je jen na
našich následovnících, aby
se pokusili zjistit, jestli
spíše bylo, či nebylo. (Černín podle podkladů bývalého kronikáře Václava
Černého)

Radniční kříž ještě podruhé
Ne zcela náhodou jsme
v předchozím
příspěvku
zmínili i radniční kříž,
který je znám z dobových
fotografií. Již před několika
měsíci nás k hlubšímu
zkoumání jeho existence
přivedl email od jednoho
z našich čtenářů. Pan dr.
Krejčí nám napsal, že se
dozvěděl o chystané rekonstrukci staroměstské radnice a přispěl s návrhem,
zda by bylo možné obnovit
zajímavý architektonický
prvek, který v dnešní době
už na budově neexistuje –
právě onen výše zmiňovaný kříž. Pan Krejčí k němu
napsal: „Jedná se o dřevěný
kříž, který byl součástí fasády boční stěny naproti hotelu Národní dům. Vyskytuje
se na starých fotografiích pořízených ještě před
válkou i těsně po ní. Pama-

tuji si na tento kříž z doby
svého dětství, které jsem
prožil v 50. letech minulého
století ve Starém Městě, a
na které s láskou vzpomínám. V pozdějších letech byl
tento kříž z fasády odstraněn, jelikož
tehdejšímu
režimu zřejmě nevyhovoval.“ Příspěvek našeho
čtenáře byl velmi inspirativní, a tak jsme začali
trochu pátrat jak ve staroměstských kronikách, tak u
pamětníků i znalců naší
historie.
Získali jsme vyjádření pana
Černého a na jeho radu
jsme
začali
pátrat
v doporučených kronikách
i jejich přílohách. Bohužel
v kronice, která zpracovává
50. - 60. léta 20. století,
není o kříži ani zmínka.
Pokud tedy byl odstraněn
až v této době, nic o jeho

odstranění ani motivech, které k němu
vedly, se nedozvíme.
Můžeme se pouze
domýšlet a stejně
jako náš čtenář jeho
odstranění připisovat nejspíše ideologickým
důvodům.
Pátrání po tajemném
kříži tímto však
definitivně nekončí,
pořád ještě můžeme
o jeho vzniku zapátrat ve starších kronikách nebo o jeho
odstranění
mimo
oficiální městské kroniky. A
také máme vás čtenáře,
kteří
nám
pomáhají
s náměty
jednotlivých
příspěvků, jste vlastníky
dobových fotografií apod.
Proto se na vás obracíme
s žádostí – máte-li nějaké
informace k problematice

existence radničního kříže
či na něj máte dokonce
vlastní vzpomínky, prosím
dejte nám o nich vědět.
Mohli bychom tak díky vám
sdílet další kus naší společné historie. (red)
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PŘIPRAVUJE SE

V následujících měsících dojde k omezení provozu na
silnicích
V současné době až do
konce měsíce května probíhá na silnici Hanušovice –
Stříbrnice kácení stromů,
kde může docházet ke
krátkodobému
omezení
provozu. Je třeba, aby řidiči

při jízdě do Hanušovic
počítali s určitou časovou
rezervou. Od měsíce dubna
do října bude probíhat
rekonstrukce mostu pod
kinem v Hanušovické ulici.
Objízdná trasa bude pro

vozidla do 3,5 t vedena po
ulici Chrastická a Kosmonautů, pro vozidla s vyšší
tonáží pak z Hanušovic
přes Brannou. Provoz na
Chrastické ulici bude řízem
světelnou signalizací. Ve

stejné době, tj. od dubna do
října, bude probíhat rekonstrukce
mostu
v Chrasticích u tábora
Úsvit. Doprava bude řešena
zatímním mostem a světelnou
signalizací.
(red)

V dubnu si přijdou na své milovníci Velikonoc, děti, i cyklisté a na řadu přijde i úklid
Kdo se těší na Velikonoce a
nemůže se dočkat, popřípadě ten, kdo se chce inspirovat k velikonoční výzdobě i receptům, může si už
7. dubna zajet do nedalekého Stronie Slaskie, kde se
pořádá již čtvrtý ročník
Polsko-českých
velikonočních stolů. Návštěvníci
se skutečně nebudou nudit
a mohou si užít Velikonoce
a jaro vůbec všemi smysly.
Akce začíná ve 13.00 a
všichni přítomní si budou
moci užít a ochutnat nejen
tradiční velikonoční pokrmy, obhlédnout a pokochat
se tradiční velikonoční
výzdobou, kraslicemi a

jinými dekoracemi, ale také
si budou moci užít doprovodného
programu
v podobě tanečních a hudebních vystoupení.
Ani ve Starém Městě se
nebude zahálet. Začít můžete třeba tradičním jarním úklidem Starého
Města pod záštitou skautů
a města, který se koná 13.
dubna. Velikonoce si sice
prožijeme každý podle
svých představ, ale hned
jen co sníme všechny vykoledované čokolády a vajíčkové pomazánky, můžeme
se ve Starém Městě vrhnout do dalších oslav jara, a
to „Pálení čarodějnic“. To

proběhne 30. dubna a jako
každý rok vyrazí průvod
čarodějnic a čarodějů od
Kulturního domu v 17.00. A
poté začne ten pravý čarodějnický rej včetně ohňů,
aktivit i občerstvení u koupaliště.
Pokud nefandíte divokým
čarodějnickým
nočním
rejům a raději sednete na
kolo a vyrážíte ven, ani vy
nepřijdete zkrátka. Hned
po čarodějnicích přijdou
totiž na řadu cyklisté, kteří
se mohou zúčastnit zahájení česko-polské cyklistické
sezony, které proběhne na
úplném začátku měsíce
následujícího, tj. 1. května

na Kladském sedle. Sraz
cyklistů všech věkových
kategorií je v 13.00 hodin u
chaty na Kladském sedle.
Odměnou účastníkům bude
nový cyklistický průvodce,
drobné upomínky, či občerstvení. Pořadateli je
v tomto případě Město
Stronie Slaskie a Město
Staré Město. Bližší informace o zmíněných akcích
sledujte na plakátech, webových
stránkách www.staremesto.info
/kultura a facebooku Kulturního zařízení Města
Staré Město. (red)

INZERCE
NABÍZÍME

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

www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353

PENZION BARBORKA (dříve NIKOL), Bezručova 53, Staré Město
Opět otevřeno!

Penzion s kapacitou 20 lůžek a s provozem restaurace s menším občerstvením.
Nabízíme pivo, nealko i alko nápoje… Pizza.
Postupně budeme nabídku občerstvení rozšiřovat.
Hit pro teplejší dny: APEROL SPRITZ

Na zelený čtvrtek na čepu zelené pivo - přijďte ochutnat.
Možnost pořádání oslav, srazů, přespání při toulkách po Jesenicku…
Možnost pronájmu penzionu s restaurací jako celku pro týdenní pobyty nebo
víkendové akce.
Pro informace nás neváhejte kontaktovat.
TĚŠÍME se na vás
provozní penzionu Filipčíková Eva
tel. 733116215 nebo 732302862
www.penzion-barborka.eu

ZLATÝ ROH/DUBEN 2019

4

Knižní tip na duben…
Zdeněk Doubravský: S erbem a kordem – obyčejné i neobyčejné životy rytířů doby renesance na Šumpersku
V dnešní knižní upoutávce opět potěšíme milovníky regionální historie. Štítecké nakladatelství Veduta vydalo v roce 2018 publikaci
S erbem a kordem – obyčejné i neobyčejné
životy rytířů doby renesance na Šumpersku.
Autorem je Zdeněk Doubravský, historik Vlastivědného muzea v Šumperku, který se zaměřuje na regionální historii a dějiny církevní správy.
Kniha zachycuje detailní pohled do života
šlechty a poddaných v době předbělohorské.
Seznámíme se s pěti rytíři ze Šumperska - svárlivým Fridrichem Odkolkem, jeho nástupcem
Janem, zavražděným na temenické tvrzi či jeho
bratrancem Janem, který nakonec emigroval.
Dozvíme se o životě Tobiáše Proga, pána z bohdíkovské tvrze nebo o životních
osudech Mikuláše Feliciána z bartoňovské tvrze. Všechny příběhy z knihy se
zakládají na studiu odborné literatury a mnohahodinovém archívním bádání.
Zájemci si mohou knihu opatřit v Turistickém informačním centru (Nejedlá).

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - DUBEN
Sobota 13. 4. 2019 v 16.00

Louskáček a čtyři říše (dobrodružný rodinný fantasy film, 100
minut)
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku,
ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa.
Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem (Jayden FoworaKnight), armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše: Říši sněhových vloček,
Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde
panuje krutá Perníkářka (Helen Mirren), získat Klářin klíč a pokud to bude
možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.
Vstupné 50,- Kč.

Sobota 13. 4. 2019 v 18.30

Léto s gentlemanem (romantická komedie ČR, 98 minut)
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže
jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas
už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si
každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami,
kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na
cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni
předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou
přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a
zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě
vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…
Vstupné 65,- Kč.

KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI DUBNU
Noc piva
Místo: KD Hanušovice
Datum: 5. dubna 2019 v 17 hodin
Stand-up comedy show, cimbálová muzika,
Bryan Adams Revival, Stanislav Hojgr&United a 10 druhů piva.

Akustikfest
Místo: KD Zábřeh
Datum: 6. dubna 2019
3. ročník multižánrového festivalu pro milovníky poctivé a neoposlouchané muziky,
kteří se během každého vystoupení stávají
téměř jeho součástí. Za oponou kulturáku se
posluchači setkají s talentovanými kapelami
našeho regionu, ale také osobnosti novátorské hudební tvorby.

Štefan Margita
Místo: DK Šumperk
Datum: 8. dubna 2019 v 19 hodin
Náš nejlepší český tenorista současnosti
Štefan Margita, který hostoval v nejslavnějších operních domech Evropy a v zámoří
(milánská La Scala, londýnská Covent Garden, pařížská Národní opera Bastilla, newyorská Metropolitní opera) zavítá v premiéře do Šumperka. Vstupné k sezení 300,-,
350,- a 420,- Kč.

Pochod po stopách Eskymo Welzla
Místo: Zábřeh
Datum: 20. dubna 2019
21. ročník pochodu na počest cestovatele a
polárníka Jana Eskymo Welzla. Start v 6:30 –
10:00 hodin u Městského stadionu Zábřeh.
Trasy od 5 do 50 km, cyklo od 10 do 52 km.

Veselý karneval
Místo: KD Hanušovice
Datum: 20. dubna 2019 v 15 hodin
Show pro celou rodinu. Fešák Píno a Bóňa
Bon Bóňa v originálním hudebně-zábavném
programu plném tance, soutěží, písniček a
dárků.

Tchýně na zabití
Místo: KD Hanušovice
Datum: 24. dubna 2019 v 19 hodin
Komedie o vtazích mezi tchýní a zetěm,
snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými manžely a
konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.

Limonádový Joe
Místo: KKC Rapotín
Datum: 27. dubna 2019
Netradiční zpracování slavného muzikálu
s živou kapelou, dobové kostýmy, vtipné
texty ze života regionu v podání Divadla
Moravia Vápenná. Vstupné dospělí 120,-, děti
50,- Kč. www.kkcrapotin.cz
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Ohlédnutí za dvanáctým ročníkem ŠOKÁČKU 2019
Poslední dva ročníky této
akce se mně nepovedlo
sestavit program přehlídky
ochotnických
souborů
podle původních představ.
Vybraná divadla z velmi
rozličných důvodů nakonec
odřekla účast nebo ji odmítla už při úvodním jednání. Z úplně prvotního
výběru zbyly pouze nakonec obě pohádky, a to
S Florentýnkem na cestách
divadla Slunečnice Brno a
smluvně zajištěný Pračlovíček divadla Tramtarie
Olomouc. Pračlovíček byl
úžasný a podle mého názoru splňoval požadavky na
výbornou pohádku. Florentýnek byl úplně z jiného
soudku, nejednalo se ani
tak žánrově o pohádku jako
o interpretaci notoricky
známých
melodií
z pohádek. Zde bych tak
úplně nadšený nebyl, ale
při nedostatku tohoto žánru v kvalitní podobě snad
úplně nezklamal. Vlastní
prezentaci pohádek velmi
vhodně doplnil po jejich
skončení dětský koutek. Ve
vyhrazeném prostoru si
děti mohly vyrobit něco na
památku. Tento nový fenomén přehlídky se stal
velmi populárním a někdy
se jím podařilo nahradit i
samotné představení, které
se na poslední chvíli neuskutečnilo. Každý rok se
v dětském koutku objevuje
nějaká nová technika tvoření. Za rozvoj tohoto druhu zábavy bych chtěl moc
poděkovat mojí manželce
Janě. Z inscenací pro dospělého diváka zbylo pouze
Inferno aneb konec legrace
spojených divadel Dostavníku z Přerova a Stodoly z
Jiříkovic, které jsem si
vybral z přehlídky ve Václavově. Pro mě osobně
velmi náročné divadlo
nádherně vymyšlené i
provedené. Ostatní program byl doslova „dolepován“ tím, kdo měl zrovna

čas a splňoval alespoň moje
základní představy na
kvalitu. Nejdříve bylo nutné vyřešit sobotní večerní
představení, vždy hojně
navštěvované. A tak jsem
oprášil
starý
známý
Amadis z Brna, pětinásobného účastníka předchozích přehlídek (viz např.
Klíče na neděli z r. 2008,
Blbec k večeři 2009, A co
láska 2010, 2012 Smíšené
dvouhry, Úžasná svatba).
Dlouhá absence (od roku
2012) byla způsobena
mým pocitem po zhlédnutích jejich posledních kusů
na různých přehlídkách, že
příliš podléhají „komerčnímu vkusu“. Jejich poslední počin Televarieté jsem
neviděl, ale již podle názvu
se nemělo jednat o žádné
velké překvapení. Každému
v „pokročilejším věku“ jsou
jistě známé scénky dvojice
Bohdalová - Dvořák prokládané písničkami té doby. A tak se také žádné
překvapení nekonalo. Pepa
Širhal s kolektivem odvedli
velmi poctivé řemeslo.
Diváků přišel plný dům a
neměl jsem pocit, až na
výjimky, že by odcházeli
zklamaní. Divácká očekávání na aktualizaci děje hry
do dnešní doby se nekonala, možná dobře, nemusela
by se povést. Větší očekávání jsem měl od Divadla
Tří z Pardubic. Jejich předešlé kusy Queensland,
Prasklá hřídel od sifonu či
Úřední čunina, které jsme
měli možnost vidět na
předešlých
přehlídkách,
byly brilantní ukázkou
originálního černého humoru plného velmi neotřelých nápadů. Po zhlédnutí
jejich tří jednoaktovek Kde
je Andrius? Bombardéři a
Mýdlo špiní charakter jsem
odcházel poněkud zklamán. Zejména první jmenovaný kus ve mně vzbudil
dojem, jako by jim poněkud
docházely nápady. Snad to

byl jenom ten dojem, ale
žánrově shodně morbidní
témata mě letos svým provedením
opravdu
nenadchla.
Co však bylo
velmi příjemné překvapení
a taky zasloužené vítězství
divadelního souboru KIX
při DDM Zábřeh, jak
v divácké soutěži, tak ziskem hlavní ceny divadelního souboru ŠOK, keramické
sošky Šokáčka za inscenaci
Vánoční sen na motivy
příběhu Charlese Dickense.
Tento mladý soubor pod
vedením zkušené herečky
Magdy Schwarzové předvedl velmi nápadité provedení tohoto kusu, podpořeného velmi solidními
hereckými výkony, které
mají velký potenciál do
budoucnosti.
Největším
zklamáním tohoto ročníku
byl „záskok“ Spolku divadelních ochotníků ze Žamberka s dramatickým příběhem Oskar a růžové paní,
za na poslední chvíli odřeknuté drama Vassa od
Maxima Gorkého, se kterým se mělo představit
Rádoby divadlo z Klapého
(okr. Litoměřice). Jejich
nakonec odřeknutá účast
mě velmi mrzela, toto divadlo totiž předchází výborná pověst. Žamberečtí
ochotníci slavili jubileum,
ke kterému si připravili tři
premiéry - Limonádový Joe.
Plačící satyr a již zmíněného Oskara a růžovou paní.
První dva jmenované kusy
se nepodařilo získat pro
časovou zaneprázdněnost
účinkujících, a tak nakonec
program doplnil již zmíněný Oskar, kde vystupují
pouze dva herci. Při „čtené
zkoušce“, kterou jsme měli
možnost v sobotním odpoledni zhlédnout, jsem několikrát neudržel pozornost a
krátce si zdříml, snad jsem
nerušil svoje okolí. Přesto
všechno díky „Žamberákům„ alespoň za tento
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záskok, snad se příště
představí v lepším světle.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně sponzorům,
bez kterých by tato akce
vůbec nebyla myslitelná a
to především Městu Starému Městu, jmenovitě panu
starostovi Jiřímu Kampovi,
firmě Kostka - kolobka,
s.r.o., jmenovitě jednateli
společnosti a novému starostovi města Hanušovice
panu
Marku Kostkovi,
JUDr. Dalimilu Mikovi,
velkému mecenáši kultury
a sportu v našem městě a
Olomouckému kraji, který
v rámci svých dotačních
titulů na tyto akce velmi
podstatně přispívá. Díky
patří i dalším přispěvatelům, firmě MMcarstore
s.r.o., prodejci ojetých vozidel v Olomouci, stavebním firmám BAUMAT s.r.o.
Brno a PSK Brno s.r.o., fy.
NET s.r.o., kovovýroba a
čištění vysokotlakou technikou, fy. Příprava staveb služby, s.r.o., zajišťující
veškerý servis při přípravě
staveb, zejména spojený
s procesem při jejich povolování, firmě Kraličák s.r.o.,
provozovateli
zimních
středisek, Obci Šléglov,
firmě Dřevotes MS s.r.o.
zhotoviteli
dřevostaveb,
firmě KREMO - Olze Gřundělové výrobci originálního
místního produktu, velmi
chutných máslových trubiček, pivovaru Holba Hanušovice, který snad ani netřeba představovat, vítězi
mnoha a mnoha prestižních ocenění, firmě PRO BIO Staré Město s.r.o. největšímu českému výrobci a
zpracovateli biopotravin.
Velký dík si zaslouží i početný kolektiv obětavých
pořadatelů, a to jak členů
divadelního souboru, tak i
dobrovolníků z řad veřejnosti. Celá tato akce se však
pořádá pro obecenstvo.
Návštěvnost
překonala
velmi výrazně předešlé
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ročníky. Představení Televarieté a pohádka Pračlovíček zcela naplnila připravená místa v kulturním
domě, páteční večerní
představení Divadla Tří
z Pardubic
a
pohádka
S Florentýnkem na cestách
měli taky velmi početnou
diváckou kulisu. Návštěv-

nost ostatních představení
se příliš nelišila od ostatních ročníků ochotnických
přehlídek,
držela
se
v dobrém průměru. Snad
jenom začátek Vánočního
snu v podání vítěze celé
přehlídky, dětského souboru ze Zábřehu byl programově dán na příliš časnou

hodinu po obědě, ne všem
se podařilo na jednu hodinu odpoledne dostavit do
kulturního domu, tento
organizační
nedostatek
dost poznamenal návštěvnost tohoto představení.
Do dalších ročníků nezbývá
než si přát, ať nám divácká
přízeň vydrží. Ti, co odešli

6
spokojení, snad přijdou
zase, ty co jsme nepotěšili
(vychovali jsme si pěkně
náročného diváka), třeba
přesvědčí
programová
nabídka v příštím roce. (Za
pořádající DS ŠOK Staré
Město Ruda Šmůla)

ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s Martinou Dombaiovou o tom, jaké je pracovat pro Charitu a jaké je pomáhat dětem i nevyléčitelně nemocným…
Martina ve Starém Městě vyrostla a po několikaleté pauze se do Starého Města vrací alespoň pracovně. Ti, kteří
mají děti, ji znají jako dětskou sestřičku, další ji znají jako sestřičku, která se pod hlavičkou Charity Šumperk jezdí
ve svém volném čase věnovat starým a nemocným lidem. Jaké to je pomáhat celým generacím místních lidí a co
potřebujete, pokud chcete podobnou činnost vykonávat i vy?
Co je Charita Šumperk a
co
je
náplní
jejich
činnosti?
Je to organizace s vlastní
právní subjektivitou, je
součástí Arcidiecézní charity
Olomouc. Mezi její činnosti
patří zajišťování domácí
zdravotní péče, charitní
pečovatelské služby, osobní
asistence, domácí hospicové
péče,
půjčovny
rehabilitačních
a
kompenzačních
pomůcek,
chráněného pracoviště –
veřejných toalet, základního
sociálního
poradenství,
centra
sociální
a
humanitární
pomoci,
duchovních služeb. A působí
v celém okrese Šumperk.
Jak ses ke spolupráci
s Charitou dostala?
Úplně náhodou. Kamarádka
se zmínila, že Charita shání
sestřičky na dohodu, zašla
jsem se podívat, paní vrchní
mi vše osvětlila a do 14 dnů
jsem šla do plného provozu.
Samozřejmě se sestřičkou,
která si mě vzala pod svá
křídla a velmi trpělivě mi vše
prakticky
ukazovala
a
vysvětlovala. No a už tam
budu pomalu 3 roky.
Proč ses rozhodla právě
pro ně?
Nepřemýšlela jsem nad jinou
variantou. Práce je velmi

zajímavá a podle mě velmi
prospěšná pro občany, kteří
pomoc potřebují.
Co všechno tvoje práce
pro Charitu obsahuje? Co
musíš dělat? Jak často
máš služby?
Vzhledem k tomu, že můj
hlavní pracovní poměr je v
dětské ambulanci, mohu
sloužit pouze víkendy a
večery, popřípadě státní
svátky.
Samozřejmě
nesloužím
všechna
má
volna,
musím
také
odpočívat. Naší náplní práce
(nyní mluvím o té odborné
zdravotní péči) je péče o
rány, to znamená převazy
chronických a operačních
ran, dekubitů, dále pak
aplikace injekcí, inzulínu a
infúzních
roztoků,
rehabilitace a péče o
pacienty po propuštění z
nemocnice, a v neposlední
řadě péče o pacienty v
terminálních stavech, tzv.
paliativní
péče.
A
samozřejmě k tomu patří
vedení
zdravotnické
dokumentace.
O jaké lidi se staráš? Kdo
se může na Charitu
obrátit? A co jim můžete
poskytnout?
Jak jsem už uvedla, staráme
se o pacienty, kteří potřebují
péči v těchto oblastech. Na

Charitu se mohou pacienti
obrátit
prostřednictvím
svých praktických lékařů,
kteří indikují péči v určitém
konkrétním rozsahu. Péči
indikují i nemocnice, nebo
paliatr (pozn. red.: lékař,
který se věnuje nevyléčitelně
nemocným pacientům). Péče
je pacientům poskytována
dle těchto indikací.
Potřebuješ si pro tuto
činnost nějak zvyšovat
kvalifikaci? Přeci jen se
asi setkáváš s péčí o
různé
lidi
s různými
diagnózami?
Samozřejmostí je zvyšovat si
průběžně
kvalifikaci.
Charita se stará o další
vzdělávání nás sestřiček,
neboť, jak jsi uvedla,
diagnóz je mnoho a člověk
se musí neustále učit. To
znamená, že absolvujeme
semináře, školení a různé
konference na témata, která
následně v praxi využijeme.
S kterými
pacienty
(nevím, jestli jim říkáte
pacienti
nebo
třeba
klienti) je např. nejlepší a
naopak
nejtěžší
komunikace?
Teď nevím, zda jim říkám
správně, ale já je mám jako
pacienty. Je to různé, ale s
většinou
pacientů
je
komunikace dobrá. Člověk

musí být empatický a vycítit,
jak na kterého pacienta
mluvit, jak s ním jednat. A
hlavně, jak jednat s jeho
rodinou. Z vlastní zkušenosti
musím říct, že těch, s
kterými
je
špatná
spolupráce, je opravdu velmi
málo.
Je něco, co tobě osobně
přijde na této práci
těžké? Ať už fyzicky nebo
psychicky?
Ze začátku mě přišlo
nesmírně těžké s pacienty
manipulovat, myslím teď při
jejich
přemisťování
na
lůžku. Ale díky sestřičkám,
které mě naučily různé fígle
a
používání
různých
pomůcek, mně to nyní tak
těžké
nepřipadá.
Samozřejmě u některých
pacientů, převážně velmi
obézních a nepohyblivých, to
je velká zátěž na náš
pohybový
aparát.
A
psychicky to také není lehké.
Setkáváme se nejen s
různými diagnózami, ale i s
různými osudy pacientů,
které někdy nejsou úplně
jednoduché.
A je někdy
těžké
to
brát
pouze
profesionálně, bez emocí.
Mně to tedy moc nejde.
Je něco, co se běžně
lidem, o které se staráš,
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nedostává
a
co
by
potřebovali?
Možná by měla být lepší
informovanost pacientů a
jejich rodin, že mají nárok
na různé služby. Kolikrát se
mi stane, že se bavím s
příbuznými a ti vůbec
netušili, že je možnost
požádat si o nějaký druh
péče, kterou by jejich blízcí
potřebovali, a na kterou by
měli nárok. Na druhou
stranu, v poslední době se mi
zdá, že se to trochu lepší.
Je něco, co by vyřešily
např. peníze, které se
třeba ne vždy daří Charitě
získat?
To je otázka spíše pro vedení
Charity, než pro mě. Z mé
pozice občasné sestřičky
nemohu moc posuzovat
finanční
stránku.
Každopádně peněz přeci
není v této oblasti nikdy
dost!!
A je naopak něco, co
nevyřeší peníze
jako
např. více pozornosti,
možnosti
odborné
komunikace
(třeba
v případě
paliativních
pacientů) s psychologem,
knězem a podobně?
Součástí Charity nejsou jen
zdravotní sestřičky, ale jsou
tu k dispozici i pečovatelky,
sociální
pracovník
i
pastorační asistent, takže co
se týče odborné pomoci, je
Charita připravena pomoci i
v těchto oblastech. Pořádá i
různé akce zaměřené na
pomoc pečujícím příbuzným
apod. Hlavně, jak ses
zmínila, u paliativní péče
toto dobře funguje. Rodina
je vždy informována o
možnostech této péče a je na
rodině, jak se rozhodne a
zda tuto pomoc bude chtít.
Je na druhou stranu něco,
co by potřebovali nejen
pacienti, ale i lidé, kteří
se o ně starají?
Na toto jsem v podstatě
odpověděla v předcházející
otázce. Tato pomoc je
určená
i
příbuzným

pacienta. Záleží ale na
každém z nich, jakou formu
pomoci si vyberou a hlavně,
jakou jsou schopni přijmout.
Jsou
třeba
některá
specifika, která se týkají
Starého Města? Jako třeba
vzdálenost od různých
služeb a jiné?
Pacienti ve Starém Městě
jsou stejní, jak pacienti v
jiných oblastech. Výhodou je
určitě to, že zde funguje
ordinace praktické lékařky,
která, si myslím, ordinuje v
dostatečném
rozsahu.
Otázkou je lékárna, která tu
opravdu chybí. Pro starší
občany,
kteří
nemají
možnost
zajet
si
do
Hanušovic pro léky, je tato
situace určitě stresující, a
nejen pro ně. I pro maminky
s malými dětmi, které
nemají auto, tato situace
není lehká. Obchody tu jsou,
základní potraviny se tu dají
koupit, takže v tomto
nevidím problém.
Jaké jsou pro pacienty
výhody domácí zdravotní
péče, kterou poskytujete?
Chtějí lidé jen zdravotní
ošetření nebo si potřebují
i třeba povykládat?
Nespornou výhodou je, že
pacienti nemusí na ošetření
a na péči, kterou potřebují
složitě dojíždět, obzvlášť v
případě, když to jejich
zdravotní stav nedovoluje. V
tom jsou služby Charity
nedocenitelné.
Hlavní
součástí
je
odborná
zdravotní indikovaná péče,
ale samozřejmostí je i
pacienta a jeho rodinu
vyslechnout,
poskytnout
radu.
Myslíš,
podle
svých
zkušeností,
že
dnes
funguje (ať už obecně
nebo přímo ve Starém
Městě)
mezigenerační
rodinná péče, tj. že
rodinné
vazby
jsou
dostatečně
silné,
abychom se o nemocné
nebo staré lidi pak chtěli
sami postarat v domácím

prostředí? Nebo raději
volíme ústavní péči?
To je složité. Každá rodina
to má jinak nastaveno. Jsou
rodiny, kdy péče o jejich
blízké v domácím prostředí
je samozřejmostí, o své
blízké se chtějí postarat za
každou cenu. Pak jsou
rodiny, které by se postaraly,
ale ne vždy si to můžou
dovolit. Ono je v dnešní době
těžké skončit v práci a starat
se o své příbuzné. Najednou
ztratíte příjem, který je pro
chod domácnosti důležitý.
Ano, dají se vyřídit různé
příspěvky a dávky, ale to je
na dlouho.
V některých
rodinách ale spolupráce
zkrátka nefunguje a pro
pacienty je lepší být v
prostředí
pečovatelských
domů nebo v podobných
zařízeních. V dnešní době se
už dají najít zařízení, která
jsou příjemná a pacienti se
tam cítí dobře. Já osobně
bych
nikoho nesoudila.
Každá rodina má právo se
rozhodnout podle svých
možností a Charita je tu pro
to, aby to těm rodinám,
které se rozhodly mít své
blízké doma v rámci svých
možností, pomohla.
Co tato práce dává tobě?
Pro mě je to takové vyvážení
mé práce jako dětské sestry.
Někdy si říkám, že jsem na
tom začátku, kdy rodiče
přijdou s tím malým
voňavým miminkem k nám
do ordinace, a já pozoruji,
jak miminko roste a vyvíjí se.
A pak jsem na tom konci
života, kdy se naopak
snažím
zpříjemnit
pacientům jejich konec
života a snažím se jim být
nápomocna. Každopádně se
cítím potřebná, a tento pocit
není úplně k zahození.
Jaké vlastnosti si myslíš,
že potřebuje člověk, který
vykonává
činnost
v sociálně – zdravotních
službách?
Tak hlavně by to měl být
člověk, který má rád lidi,

7
práce ho baví, je schopen
pracovat samostatně, je
schopný se sám rozhodovat,
je empatický, a je ochotný se
dál vzdělávat. A trochu těch
komunikačních schopností je
také potřeba!
Co bys poradila někomu,
kdo přemýšlí, že by
vykonával
tuto
nebo
jinou,
např.
pečovatelskou
službu
v této oblasti?
Tak pokud by to někdo chtěl
zkusit a má pocit, že to je
práce přesně pro něj, tak je
nejjednodušší zeptat se
přímo na Charitě, nechat si
to ukázat a pak se
rozhodnout.
Co ti nejvíc pomáhá, popř.
z čeho čerpáš energii pro
tuto činnost? Přeci jenom
se i v hlavní práci věnuješ
nemocným (ne vždycky)
dětem a pak o víkendech
o nemocné nebo staré
lidi. Kde nabíjíš baterky,
abys
na
ně
nebyla
nepříjemná, a co tě
povzbuzuje, abys s tím
nesekla?
Je pravda, že někdy se vzbudím a říkám si, že už toho
mám „plný brejle“. Ale pak
vyjedu do terénu, a když
vidím pacienty, jak se kolikrát těší na mou návštěvu,
hned se mi pracuje lépe.
Také mé pracovní nasazení
je různorodé – od dětí až po
seniory- trochu se mi to tak
doplňuje. Také si plánuji
efektivně volno, tedy se
snažím. Člověk potřebuje
odpočívat, protože pokud je
unavený, nevyspalý (obzvlášť zdravotní sestra)
přenáší svou nervozitu na
ostatní a to není v tomto
oboru žádoucí. Chodím
cvičit, kde vypnu a parádně
si odpočinu. A povzbuzuje
mě pocit, že člověk pomáhá
a je užitečný nejen pro pacienty, ale i pro jejich rodiny.
(Janoušková)
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ZAJÍMAVOSTI

Lesní plody Starého Města
Bez černý
“Před heřmánkem klekni,
před bezem smekni”, tak
zní staré rčení, které vyjadřuje, jak veliké úctě se u
našich předků těšil bez
černý /Sambucus nigra/.
Nejinak je tomu i v dnešní
době, kdy jsou v jarních
měsících bezové keře vyhledávaným artiklem.
Bez černý roste na vlhkých,
humózních, dusíkem bohatých půdách. Je typickou
nitrofilní rostlinou, tzn., že
stejně jako třeba kopřiva
dvoudomá vyhledává stanoviště s vysokým obsahem
dusíku v půdě. Nalezneme
jej na pasekách a lesních
světlinách, podél potoků, v
intravilánu obcí, často na
zbořeništích a rumištích.
Dnes nám tak půda bohatá
na dusík, skrze kopřivy a
bezy na ní rostoucí, poměrně přesně prozrazuje místa,
kde se z dávno zaniklých
hospodářských
stavení
Adamova nebo Štěpánova
vyvážel chlévský hnůj a
obohatil tak půdu na dlouhá
desetiletí dopředu.
V České republice můžeme
nalézt celkem 3 druhy bezů.
Mimo popisovaného a nejznámějšího bezu černého
ještě
bez
chebdí

/Sambucus ebulus/, který
je teplomilný, a tak se s ním
na Staroměstsku nesetkáte.
Rostlina je celá jedovatá a i
přes svou podobnost s
ostatními bezy jej v teplejších oblastech republiky
snadno poznáte – stonek
bezu chebdí totiž nikdy
nedřevnatí a vypadá tak
spíše jako statná bylina.
Naopak s dalším druhem
bezu se v podhůří Králického Sněžníku můžete setkat
velmi běžně. Jedná se o bez
červený /Sambucus racemosa/, typický podhorský
druh s výrazně červenými
plody, které od června zdobí např. lesy Stříbrnic a při
cestě na Návrší si jich nelze
nevšimnout. V lidovém
léčitelství byl bez červený
považován za pročišťující
prostředek, celá rostlina je
totiž mírně jedovatá. V
dnešní době lidmi sbírán
není.
Oba z výše jmenovaných
bezů se však nemohou,
alespoň co se uplatnění
týče, srovnávat s bezem
černým, který je jednou z
nejoblíbenějších
léčivých
rostlin. Tento keř s typickými, slonovinově bílými
aromatickými květy, kvete

postupně v průběhu 3
týdnů od května do července, v závislosti na
počasí a lokalitě. Plody
bezu, známé jako bezinky, jsou malé, černé
peckovice, které začínají
dozrávat koncem srpna.
Syrové bezinky jsou
mírně jedovaté, a proto
se musejí před použitím
převařit. V lidovém léčitelství se používají především k tišení bolestí
nervového původu. Působí také jako mírné projímadlo a prostředek ke
snížení krevního tlaku.
Květ se používá především
na čaj, který má vynikající
potopudné a močopudné
účinky a je prvotřídním
lékem na nachlazení. Vyvolává pocení, ničí bakterie,
čistí průdušky. Také příznivě ovlivňuje cévní stěny,
podporuje vykašlávání i
tvorbu mateřského mléka.
Listy i kůra jsou v důsledku
obsahu glykosidů a alkaloidů jedovaté a mohou vyvolat dávení. Listy se proto
používají spíše zevně, např.
k zábalům kloubů při revmatu.
Významné je použití černého bezu v kuchyni. Z květů

se vyrábí vynikající sirup,
celá květenství se mohou
osmažit a následně konzumovat jako řízky. Širokou
paletu uplatnění mají i
bezinky, ze kterých se připravují zavařeniny, marmelády, bezinková vína, sirupy
i likéry. Typickým znakem
dřeva bezů, které je mimochodem základní surovinou
pro výrobu fujar a dřevěných píšťal, je tzv. bezová
duše, což je měkká dřeň
stonků – střed větví. U bezu
černého je duše čistě bílá,
zatímco u bezu červeného
má duše zbarvení oranžové.
Můžete tak s její pomocí
oba “staroměstské” bezy
bezpečně odlišit v jakémkoliv ročním období. (Gol)

DUBNOVÉ VAŘENÍ
V dubnovém vaření jsme vám chtěli představit nějaký dobrý recept z bezu. Recepty jsou ale vcelku jednoduché a navíc
v dubnu budeme čelit také jednomu z největších svátků mj. jídla, které slavíme – Velikonocům. A tak v tomto čísle přinášíme recepty dva. Jeden na netradiční velikonoční muffiny ze zcela tradiční velikonoční nádivky, která k Velikonocům neodmyslitelně patří a druhý bude na jednoduchou, ale neodolatelnou bezovou limonádu. Dobrou chuť!

Velikonoční nádivkové muffiny
Intedience: 1 lž ič ka rostlinné ho oleje, 6 plá tků anglické slaniny, 200g listů mladý ch kopř iv, medvě dı́ho č esneku nebo baby
š pená tu, 250g hladké mouky, 1/2 lž ič ky moř ské soli, 2 lž ič ky kypř icı́ho prá š ku, 1/2 lž ič ky sody, 80g zralé ho nastrouhané ho č edaru, 2 vejce, 75g rozpuš tě né ho a zchladlé ho má sla, 250ml podmá slı́, malý svazek paž itky
Postup:Troubu př edehř ejte na 200/180°C. V pá nvi opeč te na oleji nudlič ky slaniny 3–4 minuty dokř upava. Vyjmě te a
odsajte př ebyteč ný tuk. Mezitı́m př elijte kopř ivy (popř . med. č esnek, š pená t) vroucı́ vodou, aby listy zavadly. Proplá chně te
pod studenou vodou a pak vymač kejte př ebyteč nou vodu. Nasekejte nahrubo. V mı́se smı́chejte mouku, sů l, kypř icı́ prá š e k,
jedlou sodu a 50g sý ra. V jiné ná době proš lehejte vejce, rozpuš tě né má slo a podmá slı́. Př ilijte k suchý m př ı́sadá m a krá tce
promı́chejte, jen aby se tě sto smı́silo. Př imı́chejte zchladlou slaninu, kopř ivy (popř . jiné ) a nasekanou paž itku – tě sto nepř eš lehejte, musı́ zů stat nadý chané . Tě sto rozdě lte do dů lků muffinové ho plechu vylož ený ch koš ı́čky a posypte zbylý m
sý rem. Peč te 18–20 minut dozlatova a nechte vychladnout.

Bezová limonáda: 10 květů bezu, 2 na plátky nakrájené citrony, 400 g krystalový nebo třtinový cukr. Kvašení
bezové šumivé limonády na světle a teple trvá 7-10 dnů, poté přeceďte a dejte vychladit do ledničky. Je úžasně osvěžující!
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení ze 7. Rady města Staré Město
ze dne 19. 2. 2019
52. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8015448/8 mezi ČEZ Distribuce, a.s a městem
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
53. Rada města schvaluje povolení zvláštního užívaní
komunikace na pozemku p.č. 1425/5 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem z důvodu umístění nového kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuce a.s.
54 Rada města schvaluje cenovou nabídku DIMENSE
v.o.s. na vypracování návrhu osvětlení KD ve Starém
Městě (24 000 Kč)

60. Rada města schvaluje smlouvu o nájmu elektrocentrály mezi městem Staré Město a PRO-BIO s.r.o a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
61. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 188/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Stříbrnice pro
M. K., Stříbrnice 9, 788 32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
62. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku
parc. č. 2316 o výměře 742 m2 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem pro Bc. J. K., Staré Město 287, 788
32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

55. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 27. 2. 2019 v 16.00 hod. v KD Staré Město.

63. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 73 o výměře 362 m2 v k. ú. Staré město pod
Králickým Sněžníkem pro A. P., Bezručova 65, 788 32
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.

56. Rada města schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Řád veřejných pohřebišť města Staré Město

64. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 26 v domě č. p.
358 ve Starém Městě od 1. 7. 2019 pro manžele J., Polská
10/1047, Ostrava Poruba

57. Rada města schvaluje v souladu s ust. § 102, odst. 3
zák. č. 128/2000Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověření k přijímáním souhlasného prohlášení o
vstupu do manželství při občanských sňatcích pro JUDr.
Ing. A. K., MBA a A. W.

65. Rada města schvaluje svolání pracovní schůzky zastupitelů dne 11. 3. 2019 v 17.00 hod v KD Staré Město

58. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit
finanční částku z rozpočtu města na rok 2019 z důvodu
zachování provozování rehabilitace ve Starém Městě s
tím, že zastupitelstvu města bude předložen k projednání návrh řešení a výše finanční částky potřebné k zachování provozu rehabilitace ve Starém Městě.

67. Rada města schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Staré
Město za rok 2018 a souhlasí s převodem hospodářského
výsledku ve výši 81 275, 95 Kč – do fondu odměn 40 000
Kč, do rezervního fondu 41 275, 95 Kč

Rada města bere na vědomí:
Oznámení české školní inspekce o zahájení inspekční činnosti v ZŠ a MŠ ve Starém Městě dne
26. 2. 2019
Nabídku JRK Česká republika s.r.o. – OBO –
Projekt Obce bez odpadu na zavedení evidenčního systému ECONIT
Informaci o odměnách za třídění odpadu v období od 1. 10. do 31. 12. 2018 (57 679 Kč)
Informaci starosty o konání Valné hromady VHZ
dne 22. 2. 2019
Informaci o konání soudního jednání s BM region o.p.s. ve věci “Hynčická cesta“ dne 11. 4. 2019
v Olomouci
Informaci místostarosty o zahájení rekonstrukce
silnice Hanušovice – Stříbrnice v dubnu 2019

Výpis z Usnesení z 8. Rady města Staré Město
ze dne 4. 3. 2019
59. Rada města schvaluje Nabídku SMS ČR na možnost
získání reflexních prvků a nálepek zdarma od Nadace
České pojišťovny a pověřuje starostu dalším jednáním

66. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 25. 3. 2019 v 16.00 hod. v KD Staré Město.

68. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
775/2 o výměře 221 m2 (oddělený z p.č. 775), p.č. 776/2
o výměře 285 m2 (oddělený z p.č. 776), p.č. 782/10 o
výměře 519 m2 (oddělený z p.č. 782/1), p.č. 783/5 o
výměře 15 m2 (oddělený z p.č. 783/1), p.č. 783/6 o výměře 26 m2 (oddělený z p.č. 783/1), p.č. 783/7 o výměře
88 m2 (oddělený z p.č. 783/1), p.č. 814/3 o výměře 169
m2 (oddělený z p.č. 814/1), p.č. 847/3 o výměře 61 m2
(oddělený z p.č. 847/1), p.č. 857/3 o výměře 92 m2 (oddělený z p.č. 857/1), p.č.848 o výměře 1 667 m2 (vzniklý
z oddělených částí pozemků z p.č. 848, p.č. 814/2, p.č.
823, p.č. 827/2, p.č. 857/2 a p.č. 894)

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města č. 5 na svém jednání dne
27. 2. 2019:
-

-

schválilo podání žádosti o dotaci s názvem
Rekonstrukce tělocvičny ve Starém Městě do
dotačního titulu 117d8210B – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury
schválilo podání žádosti s názvem Obnova
místní komunikace ve Starém Městě do
dotačního titulu 1117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací (sídliště 1. máje).
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 8. dubna 2019 uplyne 6 let, kdy zemřel
pan Hynek Straka ze Starého Města.

V dubnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Erika Kučerová
Margita Koňariková
Olga Hýblová
Jana Pešková
Jaroslav Lysák
Růžena Danielová
Libuše Obšelová
Vladislav Podhorný
Ladislav Sitta
Marie Temiáková
Stanislav Prokeš
Jan Troják

Současně děkujeme všem za tichou vzpomínku a kondolence při příležitosti úmrtí naší maminky paní Marie Strakové.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.
Pro nás jste pracovali,
pro nás jste žili,
za vše Vám děkujeme,
hodní jste byli.

Narození:
Jaroslav Klemsa
Daniel Sebastian Kozar
Úmrtí:
Jiřina Švédová
Alois Hirnich
Ondřej Albert
Stanislav Hrobařík
Jiří Kysučan
Olga Kampová (Frýdlant n. Ostr.)

Dne 25. dubna vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní Marie Peštálové.
Dne 2. května vzpomeneme 23. výročí úmrtí pana Josefa Peštála.
S láskou a úctou vzpomínají synové Jiří, Vladimír, Jaromír a Lubomír
s rodinami.

Dne 13. dubna 2019 uplyne 23 let od chvíle, kdy nás
opustil tatínek, dědeček i pradědeček

Antonín Řezníček.

Dne 3. dubna 2019 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka
Antonína Řezníčka ml. ze Starého Města.

Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte si s námi.

Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata a bratři s rodinami.

Dne 20. dubna 2019 vzpomeneme nedožitých 90 let
pana Bohuslava Pařízka a 7. května 25 let od jeho
úmrtí.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Vzpomínají děti s rodinami

V pátek 19. dubna 2019 oslaví 60 let společného života
manželé Jana a Josef PEŠKOVI z Chrastic.

"Milí rodiče, děkujeme Vám ze srdce za to, že nás provázíte
životem a do dalších společných let Vám přejeme mnoho zdraví,
lásky a radosti."
Synové Vladimír a Jiří s rodinami.
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SPORT

TJ Baník zahajuje jarní kolo soutěže
Muži I.B třída sk.C - jaro 2019
den
datum,čas
domácí
ne
31.03. 15:00
FC Dubicko
so
06.04. 15:30
Baník Staré Město
so
13.04. 15:30
SK Bludov
so
20.04. 16:00
Baník Staré Město
so
27.04. 13:30
TJ Postřelmov
so
04.05. 16:30
Baník Staré Město
so
11.05. 16:30
TJ Zlaté Hory
so
18.05. 17:00
Baník Staré Město
so
25.05. 17:00
Sokol Nový Malín
ne
02.06. 17:00
Sokol Lesnice
so
08.06. 17:00
Baník Staré Město
so
15.06. 17:00
Baník Staré Město
Muže bude mít na starost jako hrající trenér Jaroslav Klemsa mladší.
OP mladší žáci - jaro 2019
den
datum,čas
domácí
so
06.04. 11:30
Staré Město
so
13.04. 11:30
Bludov
so
20.04. 13:45
Staré Město
so
27.04. 14:15
Bratrušov
so
04.05. 14:15
Staré Město
ne
12.05. 11:30
Nový Malín
ne
19.05. 10:00
Ruda nad Mor.
so
25.05. 0:00
Staré Město
so
01.06. 11:30
Vikýřovice
Mladší žáci budou hrát pod vedením Michala Klemsy.
OP starší přípravka - jaro 2019
den
datum,čas
domácí
ne
07.04. 10:30
Staré Město
so
13.04. 9:45
Bludov
čt
25.04. 16:30
Staré Město
so
27.04. 9:30
Postřelmov
so
04.05. 12:15
Staré Město
so
11.05. 12:15
Nový Malín
ne
19.05. 14:30
Hrabišín
so
25.05. 13:00
Staré Město
so
01.06. 13:30
Petrov-Sobotín
Starší přípravka bude hrát pod vedením Petra Pacala.

hosté
Baník Staré Město
Sokol Sudkov
Baník Staré Město
Olpa Jindřichov
Baník Staré Město
SOKOL ŠTÍTY
Baník Staré Město
FK Ruda nad Mor.
Baník Staré Město
Baník Staré Město
FK Stomix Žulová
TJ Libina

hosté
Loučná
Staré Město
Horní Pomoraví
Staré Město
Rapotín
Staré Město
Staré Město
VOLNO
Staré Město

hosté
Vikýřovice
Staré Město
Horní Pomoraví
Staré Město
Velké Losiny
Staré Město
Staré Město
Libina
Staré Město

OP mladší přípravka - jaro 2019
den
datum,čas
domácí
hosté
so
06.04. 13:30
Staré Město
Bludov
so
13.04. 11:30
Horní Pomoraví
Staré Město
so
20.04. 0:00
Staré Město
VOLNO
so
27.04. 10:15
Nový Malín
Staré Město
st
08.05. 11:00
Šumperk "B"
Staré Město
so
11.05.10:00
Staré Město
Šumperk "C"
so
18.05. 10:00
Obědné
Staré Město
so
25.05. 15:00
Staré Město
Vikýřovice
ne
02.06. 11:00
Velké Losiny
Staré Město
Mladší přípravka bude hrát pod vedením Jaroslava Klemsy mladšího.

ZLATÝ ROH/DUBEN 2019

12

ŠKOLA

Projekt „Těšíme se do
školy“
V měsíci únoru byl zahájen
projekt „Těšíme se do školy“, který zajišťuje metodické sdružení 1. stupně
základní školy ve spolupráci s mateřskou školou.
Jedná se o návštěvy předškolních dětí z mateřské
školy v základní škole,
respektive v budově 106 na
náměstí. Děti pod dohledem současné třídní učitelky absolvují 5 návštěv na 1.
stupni
základní
školy.
Nejdříve byla 11. února
uspořádána schůzka pro
zákonné zástupce předškolních dětí na budově
106 v budoucí 1. třídě.
Rodiče byli seznámeni
s cílem a náplní tohoto
projektu a byla jim představena třídní učitelka
budoucích prvňáčků. Na
samotném prvním setkání
se budoucí školáčci seznámili s paní učitelkou, která

je provedla budovou
základní školy a ukázala
jim školní družinu. Děti
také navštívily třídy 1.
stupně, i svou budoucí
třídu, a setkaly se
s nejmladšími školáky.
Následně poobědvaly ve
školní jídelně. Toto
společné setkání, které
proběhlo v pátek 22.
února, se dětem velmi
líbilo. Další čtyři setkání
se zaměří na hravé
činnostní aktivity, které
budou podporou přípravy k zápisu do 1.
třídy a celkově posílí
plynulý přechod z MŠ do
ZŠ.
Uskuteční
se
v měsících březnu a
dubnu tak, aby proběhla
do termínu zápisu, který
se bude konat 16. dubna
2019.

Zápis do 1. ročníku
základní školy
Zápis
proběhne
dle
záko
kona č.
561/2004 Sb., v platném
znění, v termínu: úterý 16.
dubna 2019 od 14.00 do
17.00 hodin v budově
školy nám. Osvobození č. p.
106, Staré Město. K zahájení povinné školní docházky

se do 1. ročníku základní
školy zapisují děti, které do
31. 08. 2019 dovrší 6 let.
Požádá-li o to zákonný
zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti,
které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a
dosáhnou šestého roku
věku do 30. 06. 2020. Zákonný zástupce dítěte,
kterému byl v roce 2018
odložen začátek povinné
školní docházky o jeden
školní rok, oznámí škole,
zdali dítě nastoupí do 1.

ročníku na naši školu. Doporučujeme přijít opětovně
k zápisu i s dítětem. Nepřihlášení dítěte k povinné
školní docházce lze stíhat
dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů. Zákonní zástupci dítěte (dále
jen rodiče) mají ze zákona
právo volby školy. O přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel
školy ve správním řízení.
Při zápisu jsou rodiče povinni předložit: rodný list

dítěte, občanský průkaz
(pověřený pracovník školy
má v tomto případě právo
ověřit údaje z OP rodiče), a
vyplněnou přihlášku k
základnímu vzdělávání (lze
vyplnit na místě nebo ke
stažení
na
webových
stránkách školy)
PŘEJEME VŠEM BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM HODNĚ
ÚSPĚCHŮ, RADOSTI A
PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ.
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