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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červenec 2022

roč. XXVIII

č. 7

8Kč

Anenská pouť bude opět třídenní
Po dvou letech se můžeme opět těšit na Anenskou
pouť, jak jsme ji znávali dříve. Staroměstské náměstí i ulice ožijí hudbou, zábavou pro velké i malé
a chybět nemohou ani klasické stánky s jídlem a
pitím, rukodělnými výrobky a kolotoči.
Předposlední červencový
víkend, tj. 22. – 24. července 2022 proběhne
v našem městě největší
kulturní akce roku – Anenská pouť.
Začátek tradičního staroměstského veselí začne již
v pátek a jako obvykle
bude zahájeno Mší svatou
v Kostele sv. Anny ve
Starém Městě. V 17.45
dojde k zahájení světských
radovánek nejen starostou
města, ale následně i koncertem našeho souboru
Staráček. Po něm vystoupí
pro návštěvníky talentovaný zpěvák a skladatel Marcell. Obzvláště pro děti a
rodiče je určen lampionový
průvod, který začne na
náměstí
v 20.15
a
v následující
půlhodině
postupně projasní večerní
ulice města. Ve 21.00 se
můžete těšit na skvělou
slovenskou zpěvačku, textařku i skladatelku Katarínu Knechtovou s písněmi,
které si získaly za léta
jejího působení na československé hudební scéně
mnoho fanoušků. Večer
zakončí populární The

Gardeners, která pro
vás bude hrát až do
2.00 ráno.
Sobotní program bude
opět bohatý na různorodý program pro
všechny věkové kategorie, zahraje tradiční
Dechová kapela z Veselí
nad Moravou či Veselský mužský sbor. Vystoupí kouzelníci i baviči, elektrické smyčcové
trio Inflagranti a spoustu dalších. V podvečer
vystoupí
jedna
z nejpopulárnějších
skupin naší hudební
scény posledních let
Jelen. Po ohňostroji
můžete strávit noční
hodiny
v doprovodu
skupiny Kreyn.
V neděli
Anenskou
pouť zakončíme opět
v Kostele sv. Anny.
Letošní Anenská pouť
zkrátka nabízí bohatý
program pro všechny,
tak
si
rezervujte
Pouťové setkání seniorů s dechovkou
předposlední červenVe čtvrtek 21. července 2022 v 15.00 hodin ve velkém sále
cový víkend ve svých
Kulturního domu ve Starém Městě si můžete zatancovat a
diářích právě pro ni,
zazpívat
s dechovým souborem ZUŠ z Veselí nad Moravou.
ať nic z toho nezmešObčerstvení
je zajištěno, vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás
káte. (red)
– členové KSZP.
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PŘIPRAVUJE SE

Bioslavnosti
PROBIO slaví narozeniny,
třicáté
Srdečně Vás zveme na již
15. ročník letního festivalu
Bioslavnosti. Náš tradiční
festival dobrého jídla, pití
a zábavy pro celou rodinu
se letos koná v sobotu 16.
července
2022 v areálu
společnosti PROBIO ve
Starém Městě pod Sněžníkem od 10 hodin.
Jako moderátor se na vás
již těší Jirka Mádl a chybět
nebudou ani zajímaví hosté
– Hanka Zemanová, autorka
mnoha
knih
o zdravém
vaření
a životním stylu a Lukáš
Roubík, zakladatel Institutu Moderní Výživy a autor
nejprodávanější
české
knihy v oblasti sportovní
výživy Moderní výživa ve
fitness a silových sportech.
Celý den bude pro děti
k vyřádění dětský koutek,
kde je jako obvykle čeká
spousta atrakcí a zábavy.
Například lanová
dráha,
skákací hrad, šplhání po
stromech, výtvarné dílničky, či představení zvané

Králičí hop, kdy
králíci překonávají
různé
překážky.
Předvedou se také
pastevečtí psi, tentokrát při pasení
hus.
A zástupce
zvířecí říše doplní i
oblíbené sovičky ze
vzdělávacího centra
Království sov.
Větší
návštěvníci
určitě ocení letošní hudební
program
slavností. Těšit se můžete
od
15:10
na Bombarďáky,
po nich v 16:30
přivítáme Václava
Koubka s kapelou,
od 18:00 to rozjede Schodiště a po
něm
v 19:00 Ondřej
Fencl
a Hromosvod.
Zlatým
hřebem
večera bude vystoupení (v
21:20) stálice hudebního
nebe a držitele několika

ocenění
Anděl
skupina Tata Bojs… Rozhodně
se tedy mají na co těšit jak

milovníci dobrého jídla a
pití, tak hudební fajnšmekři
a jejich děti. (PRO-BIO, red)

V aktuálním projektu, který
je založen na přeshraniční
spolupráci s naším partnerským městem, můžete v
následujících
měsících
využít různých volnočasových a vzdělávacích akcí
pro veřejnost. Jedna z nich
již proběhla v červnu, a to
Kurzy líčení, které se konaly v KD Staré Město a vyučovala je polská lektorka
online. Před námi jsou
ovšem například malířské
workshopy pro děti, které
se budou konat v exteriéru

Starého Města i Stronie
Slaskie v průběhu září a
října. Další zajímavou aktivitou pak budou například
přírodovědné výlety pro
seniory 14. července, 18.
srpna a 14. září. Každý
výlet proběhne ve stejném
termínu jak na území
Starého Města, tak ve Stronie Slaskie a na závěr výletu se česká i polská skupina
setká na předem stanoveném místě. 14. července
vyrazí staroměstská skupina z Kladského sedla, kam

dojede autobusem. Poté se
vydá po Staromoravské
cestě a po modré značce.
Výlet 18. srpna proběhne
ve Stronie Slaskie, kam se
dostanou naši výletníci
autobusem, v plánu je
městský park i horské
středisko Siena a opět
společný táborák. Stejně
tak se mohou naši občané
v září projít z Velkého Vrbna, kam je doveze autobus,
na Dalimilovu rozhlednu a
zde se opět setkat s novými
známými. Na podzim pak

naše děti mohou vyrážet na
kurzy šití do Stronie
Slaskie, kam jim bude zorganizována doprava. Přihlásit se na všechny akce
můžete už nyní u Aleny
Windové či Lenky Stojkové
v kulturním domě. Projekt
poběží do 31. 12. 2022 a
bude zakončen společným
setkáním a prezentací
výrobků a prací v partnerském městě. (CETIK Stronie Slaskie)

Mikroprojekt Zdravě, chytře a s nápadem – workshopy
pro děti i seniory
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Knižní tip na červenec…
V červenci vám přinášíme tip na prvotinu Matěje Mately, odborného
pracovníka Vlastivědného muzea Jesenicka, která zúročuje autorova
léta strávená objevováním dávno zapomenutých osobností tohoto
kraje.

Název knihy: Zvoník z Cukmantlu
Autor: Matěj Matela
Kniha obsahuje dvacet nejzajímavějších lidských osudů
spojených s předválečnými Jeseníky a podhůřím. V
knize se tak dozvíte o malířské tvorbě rýmařovského
rodáka Eugena Jettela či andělskohorského Alberta
Schindlera, řeč přijde na vrbenského spisovatele Josefa
Lowaga, sněžnického bonvivána Oskara Gutwinského,
ovčárenskou správcovou Rosu Grohalovou, zlatohorského poslance a antifašistu Aloise Kunze („zvoníka z
Cukmantlu) a samozřejmě nechybí ani oblíbení lesníci. Kniha je zhruba od druhé poloviny června k zakoupení nejen v jesenickém muzeu a místních knihkupectvích, ale například i ve staroměstském
Infocentru.

PROGRAM LETNÍHO KINA SNĚŽNÍK – ČERVENEC 2022

Po čem muži touží 2 (komedie ČR, 95 minut)
Středa 6. 7. 2022 cca ve 21.15

V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém
díle poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna
dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena
dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí
přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je
vyrazit s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé
Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany (Zuzana Kronerová), kde
vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v
podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co
opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou.

Známí neznámí (komedie ČR, 103 minut)
Středa 13. 7. 2022 cca ve 21.15

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou
v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i
toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby…
Kdyby nepřišel zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na
stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech
každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli
zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči? Stačí jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí…

Mimořádná událost (komedie ČR, 103 minut)
Středa 20. 7. 2022 cca ve 21.15

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří,
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá
a strojvůdce Miloš vystoupí z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v
mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení,
že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují
a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a
nikdo se zpoza dveří neozývá.

Promítání probíhá vždy u KD, v případě špatného počasí v kině Sněžník, nejdříve od
21.15. Promítání je zdarma.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ČERVENCI
POCHOD S JINDŘICHEM
Místo: Jindřichov, fotbalové hřiště
Datum: 2. července od 8 hodin

Obec Jindřichov vás zve akci Pochod
s Jindřichem. Vybrat si můžete z tras 5 a 11 km
po okolí Jindřichova. Děti se mohou těšit na
soutěž o Jindřichův pohár, vystoupení kynologického klubu a Veselou pouť s Jů a Hele. Nebude chybět hudební a zábavný program v podání
Bludověnky, Petra Koláře a Vladimíra Hrona.
Občerstvení zajištěno.

STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE NA HRADĚ
BRNÍČKO
Datum: 5. července od 13:30

Těšit se můžete na rytířské souboje, uměleckého
kováře, šermíře, ohňovou show nebo vystoupení
Věry Martinové. Pro děti bude nachystán skákací
hrad. Občerstvení zajištěno.

BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL
Místo: Bezděkov
Datum: 5. – 6. července

6. ročník nejvoňavějšího festivalu na Moravě.
Levanduli si zde můžete užít všemi smysly. Po
celou dobu festivalu můžete ochutnávat originální občerstvení v podobě levandulové limonády, kávy, zmrzliny, piva, klobásy s levandulí a
dalších specialit. Na hlavním pódiu je po oba dny
bohatý program a nesmějí chybět komentované
besedy o pěstování a využití bylin, bio produkci
a tématu ekologického zemědělství. Nechybí
bohatý
dětský
program.
Více
na
www.levandulovystatek.cz

JOSEF DIVÍN: SKLENĚNÉ KRAJINY, OBJEKTY, KRESBY
Místo: Šumperk, galerie Jiřího Jílka
Datum: od 7. do 31. července od 8 hodin.
Vernisáž 7. 7. v 18 hodin

Po lednovém Pavlu Skrottovi je Josef Divín v
galerii letos druhým absolventem ateliéru profesora Vladimíra Kopeckého. Na rozdíl od obou
věnuje se výhradně sklu a stejně jako Miroslavě
Ptáčkové (červenec 2020) rodí se mu bezděčně
už z vlastností skleněné hmoty tušený obraz živé
přírody. Využívá různých způsobů zpracování
skla jeho foukáním i ručním tvarováním na
sklářské huti. Stavování povrchu objektů nebo
tabulového skla a kovových folií, spolu s jeho
leptáním, broušením a rytím je jeho podpisem.

BRANNÁ FEST
Místo: Branná, kamenolom
Datum: 15. – 16. července

Již 16. ročník tradičního festivalu. Vystoupí
Hadramašmátrá, Peshata, Schodiště a další.
Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého
počasí. Vstupné na pátek 150,- Kč, v sobotu 170,, na oba dva dny 250,- Kč. Více na
www.brannafest.cz
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Setkání partnerských měst Staré Město – Stronie Slaskie
Ve dnech 10. – 11. června
bylo na území Starého
Města v rámci projektu
Společně pro rozvoj příhraničí uspořádáno dvoudenní setkání zástupců
z partnerských měst po
obou stranách nedalekých
hranic – Starého Města a
Stronie Slaskie. Jedním
z bodů programu bylo
shrnutí a hodnocení vzájemné spolupráce, která
trvá již více než dvacet let.
Za tu dobu se partnerství
obou měst postupně rozvíjelo až do dnešní intenzivní
kooperace v podobě regionálních projektů, a to jak
těch, které vedou ke zlepšení infrastruktury, turis-

tického
ruchu,
ale
v neposlední řadě i těch,
které slouží obyvatelům
obou měst v rámci rozvoje
kultury, sportu i vzdělání.
Z Polska přijelo množství
aktuálních zastupitelů a
užšího vedení obce spolu
se zástupci vzdělávacích a
kulturních institucí a byl
patrný zájem o region a
možnosti vzájemné součinnosti. Páteční program
setkání byl především ve
znamení prezentací obou
měst, jejich spolupráce,
aktuálních záměrů, ale i
lokálních výrobců, po nichž
došlo na první udělení Cen
města. V odpoledním bloku
pak zájemci mohli navštívit

buď Dalimilovu
rozhlednu nebo
prostory
společnosti
Pro-Bio
s odborným
výkladem
Martina
Hutaře
st.
Obě skupiny
byly vyrovnané a zástupci polského partnera se
velmi aktivně zajímali o
podrobnosti obou exkurzí,
záměry i problematiku
Staroměstska. Pátek potom
završili naši sousedé návštěvou radnice a vyhlídkové věže. Během sobotní-
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ho odpoledne došlo ještě
na exkurzi hanušovického
pivovaru
s ochutnávkou
piva. Víkend se nesl
v duchu uvolněné atmosféry, ve které bylo možné
sdílet zkušenosti, ale i
plány do budoucna. (red)

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Chrastická pouť 2022
V neděli 12. června byla
opět příležitost k setkání
současných i bývalých
obyvatel, rodáků a přátel
Chrastic, neboť se zde o
svátku Nejsvětější Trojice
konala každoroční Chrastická pouť. Po slavnostní
bohoslužbě s krásným
hudebním
doprovodem
pana varhaníka Linharta
Haltmara následovala zahradní slavnost s posezením a občerstvením. Bývá

zde tradicí, že "kdo přijde,
ten něco dá na stůl" a tyto
ochutnávky úžasných dobrot vždycky stojí za to.
Upomínkovým dárečkem
pro příchozí byl tentokrát
malý notýsek z recyklovaného papíru s nápisem
Chrastická pouť 2022. Děti
i dospělé zaujal "bublifukbalonek-koutek" s obřími
bublinami. A tak jako každý
rok, i letos to rychle uteklo
a sotva jsme se přivítali, už

jsme
se
zase loučili. Děkujeme
všem za
návštěvu i
pomoc s
uskutečněním
této pouti
a těšíme se opět příště na
shledanou! (Urbanová
Pešková)

Třetí červnová sobota patřila volejbalovým týmům
místních firem. Turnaj
firem, jehož 6. ročník se
konal 18. června na víceúčelovém hřišti ve Starém
Městě, si opět vybral jeden
z nejteplejších víkendů
začínajícího léta. K vzájemným vypjatým zápasům tak
přibyl i boj s úžehem. Až na
jeden úraz v úvodním utkání, však naštěstí účastníci

vydrželi několikahodinový
zápřah v horkém počasí bez
úhony a atmosféra byla
tradičně přátelská a plná
sportovního nasazení. Své
týmy postavili tradičně
firma Net Kovo, Národní
dům, 358, ale nově i Hasiči
a Kraličák. O vítězství se
tahaly týmy 358 s Hasiči,
nakonec však letos stálo
herní štěstí na straně prvních jmenovaných. Bez

ohledu
na pořadí si ale
mohli
účastníci
užít
hezkého
dne,
dobrého
občerstvení a v neposlední řadě i
zajímavých cen. Pořádající
Volejbalový klub Staré

Turnaj firem ve volejbale

Město děkuji všem zúčastněným za účast a těší na
příští rok. (red)
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Střípky z dějin Staroměstska VI
Dnešní příspěvek bude celý
o kamenech, kterých je tady
v horách víc než čehokoli
jiného. Zaměříme se ovšem
na ty, které jsou (nebo dříve
byly) pojmenované a často
tvořily významný prvek
v krajině, nebo byly natolik
zvláštní, že se o nich začaly
vyprávět příběhy.
Prvním z nich je Koppova
skála (dříve Koppenstein).
Dnes bezejmenné skalisko
(horolezci někdy označované jako Skály u Zotavovny
Morava) je poněkud ztracené v lese a nachází se po
levé straně cesty ze Starého
Města k bývalé ozdravovně.
Ze starých pohlednic i
z vyprávění
pamětníků
víme, že skála dříve nebyla
zarostlá lesem a ještě po
válce na ní stál dřevěný
altánek, u kterého se konaly
různé slavnosti. Své pojmenování získala po dávném
hledači drahých kovů Václavu Koppovi, který měl
přijít ve čtrnáctém století a
poté, co opravdu našel
zlato, zahájil jeho těžbu. Za
jeho zásluhy mu král Karel
IV. věnoval pozemky v okolí
skály, kde vyrostlo sídlo
zvané Koppenstein, které
zaniklo po nájezdech husitů. Ovšem ke Koppově skále
se váže i pověst o ukrytém
pokladu:
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Jedna chudá žena o Velikonocích pod skálou sbírala
suché větve a čas od času se
ohlédla po své malé dcerušce. „Ach, ty pevná skálo,
kdybych měla aspoň maličko z těch pokladů, co v sobě
ukrýváš,“ povzdechla si
žena, „mé ubohé dítě už by
nemuselo hladovět a mrznout!“ Přitom žena myslela
na zakletou hradní paní
Mechtildu, která prý spolu
s trpaslíky obývá horu a
hlídá ohromné hromady
zlata. Její černé myšlenky
přerušilo
až
zvonění
z kostela. Žena zbožně poklekla, když tu ji z modlení
vytrhl zvuk hromu. Před
jejíma očima se rozestoupila
skála.
Vevnitř
u mramorového stolu seděla Mechtilda obklopená
veselými trpaslíky. Pokynula ženě: „Rychle pojď a
naber si, kolik uneseš!“
Radostí celá zkoprnělá
vzala dcerku a posadila ji na
stůl mezi trpaslíky. Potom
si
rychle
nabrala
z nakupených pokladů do
zástěry, běžela honem ven,
zástěru si odvázala a vracela se zpátky pro dítě. Tu
najednou zvon zmlknul – a
tajemně, stejně jako se
otevřela, se skála před očima zaražené matky zase
zavřela. V bolesti a zoufal-

ství se vrhla ke skále, bušila
do ní pěstmi a volala úpěnlivě své dítě. Nakonec se
smutně vydala domů. Zlatý
poklad, který s sebou nesla,
byl těžký, ale mnohem více
ji tížila ztráta jediného
dítěte. I když ke skále chodila každý den, teprve za
rok se skála znovu otevřela.
Přešťastná matka sevřela
v náručí své dítě a bez meškání s ním utíkala ven.
Hned na to se skála zase
s rámusem zavřela. V tom
okamžiku les zašuměl a
odkudsi se ozvala Mechtilda: „Děkuji za vysvobození!“ Skála s pokladem už se
pak nikdy znovu neotevřela.
Čertův kámen (Teufelstein),
osamocený čtyřboký kámen, zpola zabořený do
země, se má nacházet někde
na pravé straně cesty ze
Starého Města do Branné
v tzv. Farském lese. Uprostřed kamene jsou dva
dolíky – jeden vypadá jako
lidská stopa, druhý jako
otisk koňského kopyta.
Kdysi prý anděl vysvobodil
jednu duši z pekla a prchal s
ní přes zemi vzhůru k nebi.
Po cestě se anděl odrážel od
kamene a zanechal na něm
svou stopu. Čert se ale duše
nechtěl vzdát a pronásledoval je. Když pak spatřil

andělovu stopu, věděl, že
nad duší navždy ztratil svou
moc. Rozzlobeně dupl kopytem s klením vztekle zmizel
zpátky do pekla.
Poslední kámen dnešního
vyprávění ležel v Kunčicích
v lese u cesty na Medvědí
boudu, ale v roce 1885 ho
při opravě cesty odstřelili.
Říkalo se mu Židovský kámen (Judenstein). Pověst
vypráví, že když krajem
táhli švédští vojáci, vypalovali vesnice, zabíjeli všechny, kdo se jim postavil na
odpor, a kradli dobytek i
koně. Než došli do Kunčic,
stihli místní obyvatelé zvířata ukrýt v lese. Švédi
vyslali židovského zvěda,
který úkryt objevil. Než
stihl ale zprávu předat,
vesničané ho chytili, zabili a
na jeho hrob přivalili velký
plochý kámen.
Koppovu skálu jen tak nepřehlédnete a kdo ví, třeba
narazíte na procházce i na
pověstmi opředený Čertův
kámen. Nebo na nějaký
úplně jiný, který na svou
pověst ještě čeká. (Za tým
edice Urle Lenka Schindlerová,
www.urle.cz,
info@urle.cz)

ČERVENCOVÉ VAŘENÍ

Máme před sebou jeden z nejbohatších měsíců co do rozmanitosti lokálně sklízených čerstvých potravin. Horké
letní dny nás samy navádějí k lehkým a čerstvějším jídlům, i když dobrá třešňová nebo meruňková buchta se nikdy neomrzí a zavděčíte se všem členům rodiny.

Bublanina, co se vždycky podaří

Ingredience: 2 kelímky bílého jogurtu, 3 kelímky polohrubé mouky, 1,5 kelímku cukru krystalu, 1 prášek do pečiva, 2
vejce, jahody. Na drobenku: cukr krupice, polohrubá mouka, máslo, mletá vanilka, posekané mandle
Postup: Všechny ingredience na těsto smícháme. Nalijeme a rozetřeme na plech, poklademe jahodami a posypeme drobenkou a nasekanýma mandlemi. Déme péct na 200°C krásně dorůžova. Na povrch můžeme použít jakékoliv ovoce, případně v kombinaci s tvarohem, mákem, marmeládou… Prostě nekonečné množství variant. (bohyněkuchyně.cz, red)

Grilované cukety se salátem panzanella

Ingredience: 4 ks podél rozpůlených cuket, 5 lžic olivového oleje, 4 ks rajčat nakrájených na kostičky, 4 plátky opečeného
a nakrájeného toastového chleba, 1 ks červ. cibule, hrst čerstvé bazalky, 1 lžíce vinného octu, 3 lžíce rajčat. džusu, sůl, pepř
Postup: Cukety přelijte vroucí vodou, vydlabejte z nich semínka, potřete 2 lžícemi olivového oleje a grilujte 2-3 minuty po
každé straně dozlatova. Na salát panzanella smíchejte rajčata, chleba, cibuli a bazalku. Na zálivku prošlehejte 3 lžíce olivového oleje, ocet, rajčatovou šťávu, osolte a opepřete. Promíchejte se salátem a naplňte do lodiček z grilované cukety. Před
podáváním můžete ještě lehce prohřát na grilu. (apetitonline.cz, red)
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S pranostikou bez radaru – červencový hic na dosah
Prvních 6 měsíců letošního
roku máme již za sebou.
Z předchozího čísla Zlatého
rohu už víme, že dříve se
červenci říkalo červen a
příponu -ec získal název
tohoto měsíce až později.
Všimli jste si někdy, že
spousta národů má velmi
podobné názvy měsíců,
avšak český jazyk má názvy
úplně jiné? Tak například
právě červenec, který se
anglicky řekne July, německy Juli, španělsky Julio
a dokonce slovensky Júl,
ale v češtině je to červenec.
Původ zahraničních názvů
tohoto
měsíce
tkví
v juliánském
kalendáři,
jehož tvůrcem byl císař
Julius Caesar, který se
v červenci narodil a jeho
nástupce Marcus Antonius
na jeho počest tento měsíc
přejmenoval z původního
Quintilis (římský kalendář)
na Julius, od něj poté byly
odvozeny
názvy
July/Juli/Júl apod. Náš červenec je, stejně jako červen,
odvozen od červené barvy,
tedy dozrávání červeného
ovoce, jehož poslední druhy
dozrávají
právě
v červenci. Ale nedozrává
jen červené ovoce,
Červenec je také brán jako
vrchol léta, tedy jako nejteplejší měsíc v roce, o čem
nám praví pranostika: Co
červenec neuvaří - srpen
nedopeče. Co se týče teplot
v červenci, bývá v tomto
měsíci průměrně o 1,5°C
více než v měsíci červnu,
avšak občas je tomu naopak. Od počátku měření na
pražské
klementinské
hvězdárně (rok 1752) bylo
zaznamenáno dokonce 42
červenců, které byly chladnější než červen.
A jak jsme se naučili
z předchozích měsíců, je
jasné, že než aby se pranostiky pletly, raději uvědoměle berou v potaz minimálně
dvě verze počasí – hezky a

škaredě. Navíc, co si budeme namlouvat, kombinace
obou variant je lepší, než
klimatická jednotvárnost.
Ostatně, kdyby bylo neustále sluníčko, stěžovali
bychom si na nedostatek
hub a úrody a kdyby neustále pršelo, depresivně
bychom prohlašovali, že
tohle tedy vůbec není léto,
jaké za našeho mládí bývalo. A tak i pranostiky vnímají variaci meteorologických jevů jako žádoucí: V
červenci déšť a slunečná
pohoda - hojná bude v příštím roce úroda. V červenci,
kdo v dešti seče, za sucha
sklízí. Slunce peče – déšť
poteče. Červenec dává parna, kroupy a medovice, je
hojný na bouřky i na vichřice. Ovšem například pěstitelé obilí a milovníci pečiva
nedají na pořádná parna
dopustit: Červenec horký,
jsou pěkné vdolky.
Zajímavostí a zároveň
podnětem pro naše letošní
pozorování je fakt, že
z počátku
měsíce
se
v pranostikách často počítá
s deštěm: 2. 7. Déšť na
Navštívení Panny Marie
potrvá do Zuzany. Když na
navštívení Panny Marie prší,
čtyřicet dní se voda vrší. 4.
7. Když prší na svatého
Prokopa, promokne každá
kopa. Svatý Prokop seje
houby, když se hřiby urodí,
bývá málo chleba. Tady
naštěstí vidíme, že obě
možnosti počasí (tedy
deštivo i hic) mohou být
přínosem pro různé strávníky – buď bude chleba
nebo houby. Samozřejmě
ale najdeme mezi pranostikami nejen jakési předpovědi, ale i docela jasné
instruktáže: Svatý Prokop,
zelí okop! 6. 7. Po svatém
Janu Husi šelma sedlák,
který srpy nebrousí.
Jarní pranostiky nám velmi
často napovídaly, kdy a co
sázet, postupně se začínají

v pranostikách čím dál více
objevovat zmínky o žních,
kdy co sklízet a síct: Červenec žne žita, višně k sobě
vítá. A tady už si naši milí
čtenáři mohou udělat své
první vědecké závěry a
ověřit si, jestli mezi správným setím a sklizní (dle
pranostik) všechno vychází, tak jak nám to naši
předkové tvrdí. Tak například: 8. 7. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už
ostane. 10. 7. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková
po sedm týdnů patří. Déšť
na Sedm bratří - hnijí
brambory. 13. 7. Svatá
Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markéta trhá první
hrušky. Na Markétu-li prší,
ořechy se stromu srší. Svatá
Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!". (tady vidíme, že
na stejnou aktivitu máme i
10 dní – snad je to dáno
rozdíly mezi jižními a severními částmi naší země a
ne leností zahradníka). 15.
7. Svatý Jindřich, patron při
žních. 18. 7. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19. 7. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně
vína. Ovšem zdá se, že
v poslední třetině července
už zase léto trochu ustupuje (tak to vypadá, že léta za
ta léta, než se z drbů staly
pranostiky, nebývala dlouhá – na letní hic nám tu
předkové přiznávají jen
zhruba 14 dní v roce): 20.
7. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Do svatého Eliáše i pod
křovím schne, po něm ani na
křoví. 21. 7. Na svatého
Praxeda mlha zrána k zemi
usedá. 22. 7. V den Máří
Magdaleny rádo poprchává,
neboť svého Pána oplakává.
23. 7. Prší-li o Apolináři,
dlouho se z lesů voda paří.
25. 7. Na svatého Jakuba
dopoledne léto, odpoledne
zima. Svatý Jakub dává
kukuřici klasy, svatá Anna

vlasy. Z které strany sv.
Jakub fouká, v té straně
bude drahá mouka. Na
svatého Jakuba, brambor
prvá úroda. 26. 7. Svatá
Anna - chladna z rána. 31.
7. Od svatýho Ignáca, léto se
obracá.
A na závěr nemůžeme
opomenout ani tradiční
dlouhodobé
předpovědi:
Jaký je červenec, takový
bývá příští leden. V červenci,
když dny nás hřejí – Vánoce
se zimou skvějí. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě
sněhu. Je-li teplo na Jakuba,
bude zima na vánoce. A
dokonce mravenci nám
mohou napovědět: Jsou-li
mraveniště v červenci výše,
přijde tuhá zima spíše.
Červenec si snad každý
spojí s letními prázdninami
nebo dovolenou, třeba jen
na zahrádce. Každopádně si
užijeme rozmanitého počasí a doufejme, že nás čeká
mnoho pěkných a teplých
dní.
A pokud jste zahradník či
zemědělec amatér, který
váhá, kdy je na co v tomto
oboru čas a nebaví vás
odborná literatura, mohou
vám,
jak
je
jasné
z předchozích příspěvků,
pranostiky trochu pomoci
v plánování
jednotlivých
aktivit. Doufáme tedy, že
jste v rámci našeho meteorologicko-zahrádkářského
pokusu, zaseli správně
podle pranostik. Stejným
způsobem můžete pokračovat i teď, v době zrání a
sklizní. V případě, že si
nejste jistí, kdy je vaše obilí
zralé tak akorát správně,
můžete stejně klidně použít
i našich pranostik. Ale…
Pokud by to náhodou nevyšlo a příroda to měla namyšlené jinak, nedělejte si
s tím hlavu – moudrost holt
byla tentokrát trochu vedle. (Šimková, red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 92. Rady města Staré Město ze dne 24. 5. 2022
888. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1053/1, ost. plocha o výměře 330 m2 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem.
889. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor - části budovy stojící na pozemku p.č. st. 531 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem o výměře 4,5 m2.
890. Rada města na doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Elektroinstalace Filip Míča,
Erbenova 505, 790 01 Jeseník a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
891. Rada města schvaluje umístění banneru s informací
o konání Bioslavností na pozemku p.č. 779 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem za finanční úhradu dle
Směrnice č. 1/2011.
892. Rada města schvaluje navýšení pokladního limitu na
350 000 Kč pro OS MBH z důvodu výplaty přeplatků a
vybírání nedoplatků za služby související s užíváním
městských bytů – vyúčtování za rok 2021 pro měsíc červen 2022.
893. Rada města schvaluje zařazení žádosti J. L. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
894. Rada města neschvaluje zařazení žádosti D. K. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
895. Rada města schvaluje přidělení bytu č.10 v domě č.p.
401, sídliště Budovatelů, Staré Město A. K., Květná 242,
Staré Město.
896. Rada města schvaluje přidělení bytu č.7 v domě č.p.
401, sídliště Budovatelů, Staré Město M. K., Nová Seninka
3, Staré Město.
897. Rada města schvaluje přidělení bytu č.2 v domě č.p.
52, ulice Smetanova, Staré Město M. L., Květná 242, Staré
Město.
898. Rada města schvaluje prominutí platby za zapůjčení
pivních setů na akci Enduro závody horských kol 2022,
kterou uspořádal Kraličák, s.r.o. ve dnech 20. 5. – 22. 5.
2022
899. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 6 .6. 2022 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- žádost E. Z. o prodej pozemku p.č. 1081 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- žádost R. H. o prodej části pozemku p.č. 2295/1 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- žádost K. R. o prodej části pozemku p.č. 1038/1 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- informaci o pořízení nových kamen pro školní jídelnu ve
Starém Městě
- informaci o získané odměně (55 549,99 Kč) od EKOKOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů v období 1. 1. – 31. 3. 2022
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- oznámení skautského střediska Vládi Tylšara Olomouc o
konání letního tábora v Chrasticích na pozemku p.č. 685
v k.ú. Chrastice
- informaci tajemníka MěÚ o povinnosti podání
průběžného oznámení veřejných funkcionářů do
centrálního registru oznámení do 30.6.2022 (zák.
č.159/2006 o střetu zájmů)

Výpis z Usnesení z 93. Rady města Staré Město ze dne 13. 6. 2022
900. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 275/1 o výměře 330 m2 v k.ú. Staré město pod
Králickým Sněžníkem pro J. D., Hornická 307, 788 32
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
901. Rada města nemá námitek k realizaci akce Šléglov
automobilové závody ve dnech 24.6. – 26.6.2022 dle
předložené žádosti.
902. Rada města schvaluje Cenovou nabídku ASA expert
a.s. na výkon Autorského dozoru pro akci „Energetické
úspory bytového domu č.p. 400, Staré Město“.
903. Rada města schvaluje prominutí poplatku za umístění banneru s informací o konání Bioslavností 2022 na
pozemku p.č. 779 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
904. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení party
stanu na Bioslavnosti konané dne 16. 7. 2022, případné
poškození bude uhrazeno v plné výši.
905. Rada města schvaluje prominutí nájmu víceúčelového hřiště ve Starém Městě z důvodu uspořádání tradičního Volejbalového turnaje firem.
906. Rada města schvaluje zařazení žádosti M. Z. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
907. Rada města schvaluje zařazení žádosti Š. G. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
908. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě č.p.
404, sídliště Budovatelů, Staré Město K. L, Budovatelů
400, Staré Město.
909. Rada města ruší Usnesení Rady města č. 897 z 92.
RM ze dne 24. 5. 2022 (přidělení bytu M. L.) z důvodu
chybně uvedené adresy žadatele.
910. Rada města schvaluje přidělení bytu č.2 v domě č.p.
52, ulice Smetanova, Staré Město M. L., Kosmonautů 97,
Staré Město.
911. Rada města schvaluje Protokol o revizi knihovních
fondů a návrh na vyřazení knihovních fondů z Místní
knihovny Staré Město.
912. Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci a Výzvu
k podání nabídky na stavební práce na zakázku „Obnova
místních komunikací Staré Město“ a pověřuje starostu
zveřejněním Výzvy k podání nabídky na stavební práce na
zakázku „Obnova místních komunikací Staré Město“.
913. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p.č. 3422/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem k uložení nového zemního vedení NNk.
914. Rada města schvaluje bezplatné promítání letního
kina ve Starém Městě od 1. 7. do 31.8. 2022.
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915. Rada města ruší Usnesení rady města č. 887 z 91. RM
ze dne 9. 5. 2022 (příspěvek ve výši 322 245 Kč na provoz
cyklobusu) z důvodu chybně uvedené výše příspěvku.
916. Rada města schvaluje příspěvek ve výši 161 123 Kč
na provoz cyklobusu na trase Dolní Morava – Staré Město
– Stříbrnice od 1. 7. do 28. 8. 2022.
917. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o předání a
převzetí odpadu (papír a lepenka) mezi městem Staré
Město a Recovera Využití zdrojů a.s. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
918. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.
919. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu nájemní SML-00086-2022-124 mezi městem Staré Město a Lesy
ČR, s.p. pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
920. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení
věcného
břemene
služebnosti
č.
941/43/2022/BVB mezi městem Staré Město a Lesy ČR,
s.p. pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
921. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 30. 6. 2022 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- nabídku J. K. k prodeji pozemku p.č. 1146/1 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že nabídka bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- informaci Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny
k žádosti o udělení vlajky města Staré Město. Rozhodnutí
bude zveřejněno na webových stránkách Poslanecké
sněmovny
- projednání dokumentu Pravidla pro prodej pozemků
z majetku města Staré Město s tím, že bude předložen
zastupitelům k připomínkování
- oznámení skautského střediska Rybárny Hradec Králové
z.s. o konání letního tábora v údolí Prudkého potoka v
Chrasticích na pozemku p.č. 685 v k.ú. Chrastice
v termínu 4. až 17. července 2022
- informace Mgr. Tomáše Raka, MBA k projektu „Rozvoj
infrastruktury pro cykloturisty – YEScyklo 5. etapa“

Z jednání zastupitelstva města č. 26 ze dne 6. června 2022

Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů a 7 občanů. Navržený
program byl doplněn o bod: Stanovisko odboru životního
prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje
k upravenému návrhu Územního plánu Staré Město po
veřejném projednání (dále jen Stanovisko k ÚP). Celé
jednání trvalo cca tři hodiny. Materiály k jednotlivým
bodům jednání (kromě Stanoviska k ÚP) obdrželi členové
ZM společně s pozvánkou. Na program jednání nebyly
tentokrát zařazeny majetkoprávní záležitosti. Hlavním
bodem jednání bylo schválení úvěrů pro akce zateplení
panelového domu č. p. 400 v sídlišti Budovatelů a oprava
komunikace v sídlišti 1. máje a ulice Křižíkova.
K navrhovanému úvěru na zateplení domu č. p. 400
v sídlišti Budovatelů proběhla dlouhá nekoordinovaná
diskuze, která trvala více než hodinu. Až po opakovaném
hlasování zastupitelé schválili přijetí úvěru ve výši 17 mil.
Kč dle předložené nabídky od České spořitelny. Hlavním důvodem kritických připomínek zastupitelů byla
skutečnost, že u doposud zateplených panelových domů
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nedošlo ke zvýšení nájemného, přestože došlo k výrazné
úspoře paliva v těchto domech.
Bez připomínek a dotazů bylo schváleno přijetí úvěru ve
výši 8 mil. Kč dle předložené nabídky od České spořitelny
na opravu místních komunikací Křižíkova a v sídlišti 1.
máje.
V dalším bodě byly rovněž bez připomínek schváleny
Pravidla pro udělování Ceny města.
Před projednáním bodu Nominace na Cenu města stáhla
Alena Windová původní návrh Rady města, který zahrnoval jména kandidátů obou měst. V novém návrhu doporučila ocenit pouze navržené kandidáty ze strany partnerského města Stronie Sl. a staroměstské kandidáty ocenit
až na Anenské pouti. Po krátké diskuzi, kdy padla další
jména našich občanů, kteří se podíleli na rozvoji spolupráce obou partnerských měst, byl schválen návrh ocenit
u příležitosti setkáni obou měst pouze navržené kandidáty z města Stronie Sl.
V posledním bodě před diskuzí seznámil Ing. Ladislav
Trčka přítomné zastupitele se Stanoviskem k ÚP. Doporučil připravit návrh stanoviska města k tomuto dokumentu
společně s pověřeným zastupitelem Jiřím Kampem ml. a
ten po projednání v RM předložit ke schválení zastupitelstvu. V následné diskuzi odpověděl na dotazy zastupitelů.
Zastupitelé tyto informace vzali na vědomí, žádné usnesení přijato nebylo.
Ještě před zahájením diskuze starosta Jiří Kamp připomněl zastupitelům, že ve dnech 10 - 11. června se ve
Starém Městě uskuteční společné setkání členů samosprávy a státní správy našeho města a města Stronie Sl.
Pozvánku s programem obdrželi všichni zastupitelé.
Z diskuze: Na dotaz, jak vypadá situace kolem výstavby
vodovodu v Nové Senince, informoval starosta Jiří Kamp,
že se připravuje výběrové řízení na vybudování vodojemu
a dokončuje se projekt na vodovodní řád.
Na termín dokončení akce Lesopark se zeptala Lenka
Jílková, odpověděla Alena Windová. Ke stavbě lesoparku
se rozvinula krátká diskuze, ve které vystoupili Lukáš
Koreš, Lenka Jílková a Jiří Matouš. Vesměs kritizovali
kvalitu práce dodavatelské firmy a dotazovali se na činnost stavebního dozoru. Na některé dotazy reagovala
Alena Windová a tajemník Oldřich Tanert konstatoval, že
se pravidelně konají kontrolní dny za účasti stavebního
dozoru. Je veden stavební deník, jednání se zúčastňuje i
autorský dozor.
Jiřina Žižková se zeptala, kdy začnou platit Pravidla pro
prodej pozemků z majetku města, dotaz nebyl zodpovězen. Dále se ptala, proč v zápisech z RM nejsou uváděny
důvody účasti hostů (např. Květoslav Hrabec) na jednání
rady. Na dotaz odpověděli starosta Jiří Kamp a tajemník
Oldřich Tanert.
Lukáš Koreš se zeptal na projekt Cyklobus, kdy na poslední radě byl schválen Radou města příspěvek ve výši
320tis. Kč. Požaduje dodat informace k tomuto projektu.
Dále v diskuzi vystoupili Jiří Matouš (přemístění bankomatu, stav objektu Memento mori), Jiřina Žižková (dotaz
z minulého zastupitelstva na možné zprovoznění lékárny).
Usnesení z jednání zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města. (red)
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Výběrové řízení na funkci vedoucí Kulturního zařízení města
Starosta města Staré Město vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucí organizační složky Kulturní zařízení města. Níže uvádíme potřebné informace ohledně
výběrového řízení a požadavků.
Délka pracovního poměru: doba neurčitá
Pracovní úvazek: Plný pracovní úvazek (40 hod týdně).
Pod organizační složku „Kulturní zařízení města“ spadá
kulturní dům, knihovna, kino, informační centrum, zajišťování přeshraniční spolupráce.
Požadavky:
Minimálně
středoškolské
vzdělání
s maturitou, manažerské a organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, příjemné vystupování,
schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů,
časová flexibilita, znalost práce s PC, řidičský průkaz
skupiny B, znalost cizího jazyka vítána, občanská a morální bezúhonnost.
Písemná přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a
titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
číslo občanského průkazu, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt a email, datum možného nástupu, datum a
vlastnoruční podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí: Strukturovaný životopis
s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných
znalostech a dovednostech, koncepci činnosti a rozvoje
organizační složky na roky 2022 – 2025, originál nebo
ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení studia a získání

akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku
k diplomu), kopie dokladů o dalších získaných znalostech
a dovednostech
Další informace: poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po
ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté
doklady všem uchazečům zaslány zpět spolu s výsledkem
výběrového řízení, nepřevzatá písemnost bude skartována, informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou
zveřejněny na www.mu-staremesto.cz. Bližší informace
poskytne Bc. Alena Windová, mobil: +420725 502 753.
10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 531/2021
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, dále dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 10. 2022
Doručení přihlášky: Obálku s přihláškou označte: „Výběrové řízení - neotvírat “. Způsob doručení: poštou do
29. 07. 2022 (rozhodující je datum doručení) na adresu:
Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré
Město nebo osobně do 29. 07. 2022 do 12:00 hodin na
podatelnu Městského úřadu Staré Město, nám. Osvobození 166.
Město Staré Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného
z přihlášených zájemců.

Letní Cyklobus opět propojí Dolní Moravu a Stříbrnice

INZERCE

Tak jako vloni v létě se Město Staré Město
podílí na provozu letního spojení mezi Stříbrnicemi a Dolní Moravou.
Letní cyklobus doveze cyklisty i pěší do několika míst po trase mezi těmito sportovnězábavními středisky v blízkém okolí.
Od středy do neděle vyjíždí podle daného
jízdního řádu tři spoje v každém směru a nasednout či vysednout můžete i na několika
mezizastávkách, ze kterých můžete vyrážet
poznávat místní kraj jak na kole, tak pěšky.
ZDARMA je cyklobus pouze pro ubytované
turisty po zakoupení SněžníkPassu. Svézt se
však mohou všichni, denní jízdenka stojí 30 Kč
a zakoupit si ji můžete v den jízdy prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru SDM na číslo 90206.
Přesné jízdní řády pro mezizastávky na trase
najdete
na
webových
stránkách
www.obecdolnimorava/cyklobus. (red)

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

Kabát Jan

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

Společenská kronika
V červenci oslaví svá významná životní
jubilea:
Ladislav Kováč

Marie Nožičková

Anna Schwanová

František Stanzel

VZPOMÍNKA
Babičky drží ruku svých vnoučat jen chvíli, jejich
srdce však navždy.

Dne 27. června uplynulo 10 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše milovaná babička a
prababička
paní Helena ZACHARDALOVÁ

Stanislav Šebek

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

Narození
Stella Rohonová
Daniel Oriňák
Úmrtí

Žofie Haasová

SBÍRKA TEXTILU
PRO DIAKONII BROUMOV
V červnu se v KD

uskutečnila tradiční
každoroční sbírka

textilních a dalších
věcí pro Diakonii

Broumov. Nashromáždilo se opět

mnoho krabic a pytlů
s věcmi, které putovaly k dalšímu roz-

třídění a využití dle
potřeby. Děkujeme
všem dárcům!

S láskou vzpomínají ti, co ji měli rádi.

SPORTOVNÍ AREÁL
Otevírací doba červen - srpen
Úterý – Neděle
14:00 – 20:00
Ceník služeb:
Kurt na odbíjenou: 20 kč – osoba/hod.
Stolní tenis: ZDARMA
Kurt na košíkovou: 20 kč – osoba/hod.
Dětský koutek: ZDARMA
Kurt na tenis: 20 kč – osoba/hod.
Soft tenis: ZDARMA
Minigolf: 20 kč – osoba/hod, záloha 50kč Badminton: ZDARMA, záloha 100kč
- Pro skupiny nad 10 osob a děti do 15 let – 10

kč/hod.
Objednávky mimo otevírací hodiny na tel.
+420 601 353 342
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Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 19. května se dopravní soutěže v Mohelnici zúčastnili za starší
skupinu žáci Jan Bechr, David Polach,
Sára Suchomelová a Adéla Pacalová. Za
mladší Tomáš Novák, Tadeáš Suchomel, Vanda Panochová a Lucie Suchá. Na dopravním hřišti byla čtyři
stanoviště – test, jízda zručnosti, zdravověda a jízda po dopravním hřišti
sledovaná policií. V průběhu pobytu na dopravním hřišti
žáci dostali občerstvení. Starší skupinka se umístila na 6.
místě z 9 a mladší na 8. místě z 9. I když jsme nevyhráli,

soutěž nás moc bavila a něco nového jsme se naučili. (Sára
Suchomelová a Adéla Pacalová)

Expozice čarodějnických procesů
V úterý 24. května vyrazili žáci sedmé třídy autobusem do
Šumperka. Navštívili tam expozici čarodějnických procesů.
Rozdělili se na dvě skupiny. Každá skupina procházela
expozici po dobu 10 minut. Na začátku všichni dostali sluchátka, ve kterých inkvizitor Boblig vyprávěl o čarodějnických procesech. Povídal, jak se čarodějnice mučily, jak se

Dětský den v kasárnách

Ve středu 1. června jsme šli
do kasáren, kde byl dětský
den. Bylo tam pro nás připraveno 5 stanovišť. 1.
stanoviště hod granátem, 2.
stanoviště zdravověda, 3.
stanoviště střelba ze vzduchovky, 4. stanoviště topografie, 5. stanoviště spojení
vysílačkami. Děti z prvního
stupně dostaly i občerstvení. Součástí programu bylo

také hledání
obrázků
a
vyplnění
tajenky. Tajenka
vyšla ŠKOLE
ZDAR.
Čtyři
obrázky
na
tajenku byly v
muzeu a pět
venku v areálu. Bylo hezky
a akce byla moc fajn. Děkujeme těm, kteří akci vymys-

Dětský den s balónky v družině

poznávaly, a různá jména lidí obviněných z čarodějnictví.
Po odchodu z expozice byl půlhodinový rozchod. Potom
jsme jeli autobusem zpátky do Starého Města. Počasí nám
přálo a výlet jsme si moc užili. (Tereza Pacalová, Sára Suchomelová, Ema Pacalová)

leli a nachystali pro nás
všechna zábavná stanoviš-

tě. (Eliška Macková a Gabriela Váňová)

Před vlastní akcí bylo nutno
provést potřebnou stylovou
výzdobu pestrobarevnými balónky a vlastnoručně vyrobenými ozdobami HAMA korálky
na brčko. Součástí dětského dne
bylo i drobné občerstvení malinovkou a piškotovými jednohubkami. Děti si vyzkoušely
nafukování balónků a jejich
tvarování do podoby některých zvířat např. jezevčíka, dinosaura, žirafy nebo třeba hada. Bojechtiví chlapci si vytvarovali meče. Velkou legraci zažili při soutěžích v přenášení
velkého balonu bez držení rukou pomocí pasových gum,
střelbě míče do branky hokejkou nebo z dřevěné pistole na
gumičku do míče. „Budoucí uklízečky a uklízeči “ soutěžili
ve sběru co největšího počtu balónků do náruče. Siláci změ-

řili své síly při přetahované o fotbalový míč. Úspěch měly i
taneční soutěže s tenisovým míčem na lžíci, s balónkem na
zádech ve dvojicích a taky kolem balónkové chobotnice. Na
závěr si každý mohl vyrobit na památku přívěsek nebo
zvířátko z HAMA korálek. Z této akce odcházely děti spokojené a její „dozvuky“ ovládly atmosféru v družině po celý
následující
týden.
(vychovatelka
Jana
Šmůlová)

V pondělí 13. května jsme se všichni žáci páté třídy zúčastnili bowlingové soutěže. Rozdělili jsme se do čtyř skupin po
pěti. Hodně se nám závodění líbilo, nejvíc jsme si užili týmovou spolupráci. Nejlépe se umístila Natálie Žmijovská.

Všichni jsme dostali čokoládu a výherci pingpongové míčky. Děkujeme organizátorům akce za příjemné dopoledne a
těšíme se na další podobné sportovní akce. (Natálie Řehová, Vanda Panochová)

Bowling
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Dopisy do Řecka
V letošním školním roce si
někteří žáci z naší školy
posílali dopisy s dětmi z
Řecka. Každý žák měl svého kamaráda, se kterým si
dopisoval. My jsme jim
psali o nás, našem městě,
tradicích, zvycích a také o
naší zemi, a naopak. Nakonec každý vybral nějakou
drobnost a poslal ji svému

kamarádovi do Řecka na
památku. Dopisy jsme psali
v angličtině, a i přes malé
nedokonalosti jsme se vždy
dobře domluvili. Doufáme,
že je dárky od nás potěší a
že si budeme moct dopisovat i další rok. Moc se nám
to líbilo. (Anna Řezníčková
a
Sára
Suchomelová)

Konstruktérská akademie

V pátek 3. června navštívili vybraní žáci sedmé
třídy Konstruktérskou akademii v Postřelmově.
Vlakem se přepravili ze Starého Města do Postřelmova. Akce se konala v tělocvičně místní základní
školy. Matyáš Hmelár a Viktor Hlocký byli vybráni
do soutěže na sestavení jezdícího lego robota.
Zbytek třídy se rozdělil do skupin a ty plnily různé
aktivity na stanovištích, např. stanoviště fyziky,
výroba vlastních placek, svíček, tužek, tetování atd. Ti, co
splnili všech deset úkolů, dostali drobný dáreček, např.
fixy, lupu, strouhátko. Škola v Postřelmově si pro všechny
děti nachystala občerstvení. I když se naši chlapci v soutěži

Branná – Hedvábí na hradě

neumístili, přesto byli odměněni poukázkou v hodnotě 200
Kč na JPC a my ostatní jsme si setkání s technikou opravdu
užili. (Tereza Pacalová a Ema Pacalová)

V úterý 14. června navštívili žáci 7. třídy hrad Kolštejn v
Branné. Do Branné jsme se dopravili vlakem. Program
začal prohlídkou hradu s průvodcem. Nejprve nás provedl
po nádvoří, potom po pokojích pro hosty, a nakonec po
různých sálech, např. svatebním. Součástí programu byla
ukázka maleb na hedvábí od Evy Mašínové z Pardubic. V
další místnosti jsme viděli různé druhy oblečení a jóga
podložky (také z hedvábí). Bohužel si nikdo nekoupil žádný
kus oblečení nebo obrazy, protože se ceny pohybovaly
okolo pár tisíců. Tak jsme jim alespoň dali dobrovolný
příspěvek. Následoval výtvarný workshop, kde jsme si
zkusili malbu na hedvábnou tašku. Většina z nás malbu
pojala jinak a na tašku jsme si nechali podepsat jména

spolužáků.
Zaměstnanci si pro nás
připravili
bublaninu,
která měla
hořkou chuť
a pomerančový džus.
Cestou na nádraží jsme se pak stavili v obchodě a na opravu chuťových buněk si koupili sladkosti. Cestou vlakem do
Starého Města tenhle výlet skončil. Všem se moc líbil. (Tereza Pacalová, Ema Pacalová)

Třída Šnečků oslavila letošní Den dětí na sportovním hřišti. Úvodem si děti
zasoutěžily v pojídání neposedných donutů pověšených na šňůrce. Program
byl opravdu nabitý, soutěžili jsme ve sbírání lentilek
brčkem, v házení balónků
na piráta, ve zručnosti, jak
dostat malý pěnový balónek na lžíci pomocí úchopu

moc poděkovat manželům Holbovým
za
milé překvapení, které
pro
děti
přichystali.
(Kolektiv
učitelek třídy
Šnečků)

Den dětí s ledním medvědem
pusou do kelímku a ve
střílení šipkami do nafouknutých barevných balonků.
Na závěr si děti tvořily
bubliny bublifukem a snažily se je chytit. Třešničkou
na dortu byla návštěva
ledního medvěda, který pro
nás nachystal občerstvení
v podobě zmrzliny, na
které si děti moc pochutnaly. Tímto bychom chtěly
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