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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červen 2022

roč. XXVIII

č. 6

8Kč

Nová elektronická úřední deska na
náměstí
V průběhu června 2022
bude na budově č. p. 349
v našem městě nainstalována elektronická úřední
deska značky Galileo. Díky
ní získáte informace a
novinky z městského úřa-

du, které dosud byly vyvěšovány v papírové podobě
poblíž horní kašny na náměstí. Nová elektronická
úřední deska bude sloužit
také jako turistický průvodce s uvedenými místy a

památkami, které mohou
občané a turisté v okolí
Starého Města navštívit.
Foto je ilustrační, deska
bude umístěna na stěně
mezi výlohami. (Holingerová, red)

Po loňském úspěšném
prvním ročníku soutěže ve
vaření kotlíkového guláše
se můžeme těšit na další
gastronomické klání. Letos
mohou opět kuchaři a kuchařky z široké veřejnosti
představit porotě i návštěvníkům svůj originální
recept na kotlíkový guláš.
Již loni dokázali soutěžící,
že guláš lze uvařit na
spoustu způsobů a porota i
ochutnávající
veřejnost
měli těžký úkol rozhodnout, který guláš jim chutná nejvíce.
Pokud věříte, že právě váš
guláš je originální a chutná
všem, kterým ho vaříte,
bylo by škoda si jej schovávat jen pro sebe. Přijďte
jím potěšit návštěvníky
25. června do prostor u
hasičské zbrojnice. Sbor
dobrovolných hasičů pro
vás zajistí prostor, dřevo,
případně i kotlík. Začátek
klání je určen na 8.30 a
vyhodnocení soutěže pro-

běhne kolem 15.00 – všichvšichni totiž víme, že dobrý
guláš potřebuje dostatečný
čas k získání
dokonalé
chuti.
Tři
nejlepší guláše
získají cenu –
šanci máte jak
v případě
poroty,
tak
v případě
diváckého
hlasování. Do
samotné soutěže se mohou
přihlásit týmy,
které dokážou
v polních
podmínkách
uvařit
min. 8 litrů
libovolného guláše za maximálně 5 hodin, aniž by si
suroviny připravily doma.
Týmy mohou následně svůj
guláš prodat návštěvníkům.

Soutěžní týmy se mohou
přihlásit na tel: 775498839

pro vás připraveno posezení, pivo i nealko, občer-

nebo
sdh.staremesto@seznam.cz.
Pokud nechcete vařit, ale
rádi ochutnáváte nebo jen
zkrátka rádi strávíte den
v dobré společnosti, přijďte
kdykoli během dne. Bude

stvení a reprodukovaná
hudba. Rozhodně to bude
den plný chutí, vůní a pohody. (red)

Druhý ročník ve vaření kotlíkového guláše se blíží
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Staráček zazpívá pro Staré Město
Po dvou letech temna pro
zpěv se konečně můžeme
těšit na více hudebních
vystoupení. A nejen profesionálních skupin, ale především těch, které jsou
nám nejblíže, a to staroměstského
pěveckého
sboru Staráček. Jeho členové se pod vedením Lenky
Jílkové věnovali zpěvu
covidu navzdory a pokud
různá rozvolnění dovolovala, mohli jste je slyšet hned
na několika místních akcích. Jeho dětská část se
samozřejmě
průběžně
proměňuje a dnes máte
možnost slyšet zpěv i těch
nejmenších školáků. Ostatně to předvedli na šumperské Zlaté lyře, které se
účastnili v květnu 2022.
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PŘIPRAVUJE SE

V červnu ovšem zazpívají
jak děti, tak dospělí znovu
pro nás – na půdě Starého
Města. Koncert se bude

konat

v pátek
17.
června v kulturním
domě. Začátek koncertu

Všichni jsou srdečně zváni,
sborový zpěv našeho souboru je velmi příjemným
zážitkem, jak jistě potvrdí i
stálí posluchači. (red)

přihlásit na emailu mlysak@centrum.cz., ideálně
do 15.6. Zahrát si může
kdykoli s chutí hrát a se
skupinou stejně naladě-

ných lidí. V den turnaje je
registrace týmů od 8.30 –
9.00 hodin a startovné činí
300 Kč za tým. Občerstvení
je zajištěno jak pro hráče,

tak pro diváky. Přijďte si
užít den pod sítí nebo podpořit hráče či vaši firmu!
(red)

je plánován na 17.00 hodin.

Volejbalový turnaj firem popáté

Přichází léto
a k němu ve
Starém Městě
patří neodmyslitelně i
Volejbalový
turnaj firem.
Tentokrát již
pátý ročník
volejbalového
turnaje,
v němž
se
proti
sobě
postaví týmy
místních
firem a hosté,
se uskuteční

18. června

na víceúčelovém
hřišti
staroměstského sportovního areálu. Jako každý
rok můžete
sestavit
vlastní tým nebo třeba jen
přijít fandit. Pokud budete
chtít sestavit tým a aktivně
se zúčastnit, můžete se
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Knižní tip na červen …
V červnu vám přinášíme tip z lokálních luhů a hájů. Někteří z vás
již jistě znají předchozí díly, ale protože právě došlo k vydání již
čtvrtého dílu pohádek z Rychlebských hor, rozhodli jsme se je
představit i těm, kterým se do ruky ještě nedostaly. Pokud vás
zaujmou, můžete si je pořídit v našem Infocentru.

Název knihy: Pohádky a pověsti z rychlebských hor
Autor: Karel Jedonek
Tajemné, opuštěné, krásné. Takovými slovy popisuje
Karel Jedonek Rychlebské hory. Nejsevernější pohoří
českého Slezska má prochozené jak své boty. Toulával
se jím, když chodíval pěšky z Ramzové za svým kamarádem do Vidnavy. Rychlebské hory jej inspirovaly k
sepsání knížky pohádek a pověstí z tohoto kraje.
Všechny příběhy Rychlebských hor se ovšem do jedné
knihy dostat nepodařilo, a tak vyšlo již čtvrté pokračování oblíbených pohádek, které jsou kromě všeho také dobrým tipem na výlety po okolí. (red, dumknihy.cz)

Vydařený Český den proti rakovině
ve Starém Městě

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ČERVNU
JESENICKÉ TRHY
Místo: Jeseník (Masarykovo nám.)
Datum: 17. června od 9:00 hodin

Jesenické trhy nabízejí potraviny, výrobky a výpěstky, které pocházejí z co nejbližšího okolí. Nákupem
na trzích podpoříte místní ekonomiku a odměníte
přímo ty šikovné lidi - pěstitele nebo výrobce - kteří
se nebojí ukázat to, co umí a co je baví dělat.

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA
Kde: Šumperk, Pavlínin dvůr a Sady 1. Máje
Datum: od 3. června do 6. června
22. ročník historických oslav, které se konají jako
připomínka nejvýznamnější události v dějinách
města Šumperka - sjezdu čelních představitelů
Markrabství moravského a zástupců slezských
knížectví, který se v bývalém šumperském zámku
uskutečnil 4. června 1490. Tento sněm napomohl k
sjednocení zemí Koruny české rozvrácených českouherskými válkami. V pátek se koná koncert, na
kterém vystoupí Pokáč, Circus ponorka a Brixtn. V sobotu historický průvod městem, ohňová
show, šermíři a další. Přesný program naleznete na
slavnosti-města.cz. Vstup zdarma.

LACO DECZI & CELULA NEW YORK –
HVĚZDY NA HRADĚ
Kde: Zábřeh, hradní nádvoří
Datum: 14. června od 20 hodin

Ve středu 11. května 2022 se ve Starém Městě konala celostátní dobročinná sbírka Český den proti rakovině, přezdívaná Květinový den,
kterou opět zorganizovala Komise pro zdravotní a sociální péči spolu
s dobrovolníky. Oblíbenou akci jsme si tentokrát užili venku na náměstí, protože celý den panovalo slunečné a teplé počasí. Prodej symbolických kytiček měsíčku lékařského byl tematicky spojen s preventivní
informační kampaní o rakovině děložního čípku a varlat. Ke kytičkám
jsme proto nabízeli také letáčky s informacemi o zdravotní prevenci
těchto onemocnění. Minimální prodejní cena za jednu kytičku činila
opět 20,- Kč. Kytičky bylo možné zakoupit ještě v pátek 13. a v sobotu
14. května v turistickém informačním centru.
V pondělí 16. května jsme zapečetěnou pokladničku již předali na poštu ve Starém Městě k rozpečetění a zpracování hotovosti. Výtěžek
činil 10.727,- Kč a prodalo se 277 kusů kytiček. Za tento úžasný
výsledek děkujeme vám všem, kteří jste si koupili kytičku nebo přispěli
jakoukoliv částkou! Oproti loňskému roku, kdy se sbírka kvůli společenské situaci konala v září, jsme nyní zvedli laťku! V roce 2021 byl
výtěžek 7.599,- Kč a 233 kusů prodaných kytiček. Veškeré informace o
Českém
dni
proti
rakovině
můžete
najít
na
stránkách www.denprotirakovine.cz, včetně toho, jak lze přispět kdykoliv,
nejen v rámci Květinového dne. Děkujeme a těšíme se na shledanou u
dalšího ročníku! (KZSP Staré Město)
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KULTURA

Koncert legendy, fenomenálního jazzového trumpetisty žijícího již mnoho let ve Spojených státech.
Jednou ze zastávek jeho tradičního jarního turné po
republice bude i Zábřeh. Svérázný jazzman Laco
Deczi uvede v doprovodu špičkových muzikantů
jazzové standardy, ale i vlastní skladby. Jeho koncerty prýští energií, osobností a smyslem pro humor.
Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se
program přesune do kulturního domu. Vstupenky na
místa: v předprodeji 290 Kč, v den akce 350 Kč. Více
na www.kulturak.info.

FLERMARKET ŠUMPERK
Kde: Šumperk, KD
Datum: 18. června od 9:30 do 16 hodin

FlerMarket Šumperk je ukázka rukodělných a řemeslných tvůrců nejen z portálu Fler.cz. Najdete zde od
šperků, přes módu, baťohy, kabelky, zástěrky, knihy,
bytové doplňky i přírodní kosmetiku. Přijďte poznat
a podpořit regionální tvůrce i prodejce ze vzdálenějších měst. Náš jarmark se nedá popsat, ten se musí
zažít. Vstupné dobrovolné.

ZÁVOD MÍRU U23 GRAND PRIX JESENÍKY

Kde: Dlouhé stráně, Bruntál, Krnov, Jeseník,
Rýmařov
Datum: 2. – 5. 6. 2022
Závod míru patří mezi nejvýznamnější mezinárodní
cyklistické závody v kategorii jezdců do 23 let na
světě. Etapový závod, součást prestižní série UCI
Nation's Cup, jen 6 závodů v seriálu. Sportovní ředitel Leopold König, velká osobnost české a světové
cyklistiky. Startují výhradně národní reprezentační
týmy. Více na www.zavodmiruu23.cz
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STALO SE

Staroměstský Sousedský bazárek si našel své kupce
i prodejce
V květnu se uskutečnil
v kulturním domě Sousedský bazárek, který dal Staroměstským
příležitost
prodávat, kupovat i vyměňovat věci „z druhé ruky“.
Do kulturního domu dorazilo hned třináct prodávajících (někteří zastupovali
další nepřítomné prodávající) a bylo tu možné najít
skutečně od každého něco.
Prodávalo se oblečení,
hračky, malé spotřebiče,
ale i nářadí nebo kolo.
Během dne dorazili i kupující a každý si zde našel
něco ke koupi a prodávající
pro změnu odcházeli lehčí
o věci, které přinesli. Někdy ovšem našli pro sebe
zajímavé věci i sami prodávající, a tak často docházelo
k výměnám tolik typickým

pro
bazary
podobného
typu. O nejzajímavější
příběh
se
postaraly
šaty, které si
koupila
autorka, která je
sama
před
dvaceti lety
ušila a přes
několikeré
majitele se na
našem bazárku
„vrátily
domů.“
Sousedský
bazárek
vzbudil
u
staroměstkých obyvatel zájem, a tak
je v plánu i jeho podzimní
pokračování. Můžete se tak

těšit, popřípadě i chystat,
na nové „staré“ sezónní
zboží. (red)

INZERCE

PRODÁM
DOMÁCÍ KOZÍ SÝR
čerstvý i nakládaný,
kozí mléko, syrovátka.
Tel. 724139491
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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Střípky z dějin Staroměstska V
V dávných dobách, kdy
byly hvozdy plné divé zvěře a pro osamělého poutníka představovala cesta
takovým lesem velké nebezpečí, stačila drobná
událost k tomu, aby se o
tom místě začalo mluvit
jako o strašidelném nebo
prokletém. A to už byl jen
krůček ke vzniku nové
pověsti.
Kdysi vedla poštovní cesta
ze Starého Města do Hanušovic přes Habartice – od
dnešní cesty se odděluje u
tzv. habartického mostu
přes Krupou a pak míří
lesem do prudkého kopce.
Dodnes jsou podél lesní
cesty patníky. Téhle oblasti
mezi Chrasticemi, řekou a
prudkým svahem na druhé
straně údolí, podél cesty a
nedaleko mostu se kdysi
říkalo „Krokerova louka“
(Krokerwiese,
Krokerei,
Krokerauen). Podle staroměstských kronikářů se
pojmenování louky vztahuje k dávnému vlastníkovi
pozemků – rytíři Krokerovi, který zde pobýval ve
čtrnáctém století. Pojmenování Krokerovy louky se
však udrželo až do století
dvacátého a najdeme ho i
na starých mapách.

Co a jak tady straší, popsal
učitel a básník Albert Rotter (1904–1990):
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ZAJÍMAVOSTI

Na vůz se cosi posadilo,
divoká bouře ve větvích skučí:
Vozka ví, kolik uhodilo,
takhle jen ona křičí.
Líza se tiše připlížila,
dej pozor – tohle je její louka.
Kouzlem o sílu koně připravila,
z vozky je jenom loutka.
Jako by táhli fůru kamení,
uštvaní koně nohama pletou.
tvůj křik ani bič nic nezmění,
zdá se, že s nákladem do cíle
nedojdou.
Můžeš jak chceš se bát a třást,
zachrání tě jen věc posvěcená,
na krku zlatý křížek máš,
jen před ním prchne divá
žena.

Líza z Krokerovy louky
(Krokerliese) číhala na
osamělé chodce a vozky.
Dochovalo se několik verzí
pověsti, z nichž vybíráme
následující:
Jeden vozka se vracel
s vozem kolem půlnoci ze
Starého Města do Hanušovic a musel projet kolem
Krokerovy louky. Najednou
zůstali koně stát a nechtěli
se hnout ani o krok dál.
Seděla za nimi totiž Líza –
koně jsou v tomto ohledu
často vnímavější než lidé.
Chudák vozka musel vynaložit všechnu svou sílu, aby
koně přiměl přejet mostek.
Jindy nesla jakási žena
pytel švestek z Hanušovic
do Starého Města. Když
byla poblíž mostu, kdosi jí

Kopřivové rizoto

najednou něco hodil pod
nohy. Vzpomněla si na Lízu
a pospíchala, co jí síly stačily. Než přišla domů, všechny švestky z pytle se jí
poztrácely. Ty a děravý
pytel ji totiž tak vystrašily.
Vypráví se taky, že jedna
zlá selka z Chrastic zemřela
a po smrti začala všechny
znovu trápit. Jejího ducha
měl jeden muž odnést až
daleko do Krkonoš, ale
nepomohlo to, protože se
zanedlouho vrátila. Okolo
půlnoci si sedla osamělému
chodci na záda a nechala se
vynést až nahoru k vikantickým polím. (J. Czepann)
Další pověst tvrdí, že se
všechno odehrálo ve třicetileté válce, když celé území plenila švédská vojska.
Tehdy žila ve Šléglově Líza
Krokerová, která do Starého Města chodila opatrovat
svou starou tetu. Jednou ji
v lese přepadli vojáci a Líza
se potom samou hanbou
oběsila. Od té doby se
v lese, jakmile udeří hodina
duchů, mstí všem mužům,
kteří by tudy chtěli projít
nebo projet. (R. Winter)
V dalších pověstech se
vypráví o tom, jak Líza
obsadí nebo zastaví vůz či
koně, nebo jak ji jeden
mazaný vozka přelstí, když
svému koni zakryje oči.
Podobně jako v básničce na

začátku na Lízu platí posvěcený penízek nebo
křížek. Její moc taky
přestane působit, jakmile
udeří první hodina nového
dne. (A. a H. Rotterovy)
Pověst o rozverné mládeži,
která se opovážila Lízu
rušit, a o tom, jak není
radno se jí vysmívat, zahrnul Gustav Mikusch (1842–
1916) do své sbírky Sagenborn (1892), která vyšla v
roce 2009 česky pod názvem Studnice pověstí z
moravských Sudet a je
k dispozici v místní knihovně – pověst se nazývá
Krákavá Líza od Chrastic.
Mikusch své vyprávění
zakončuje tvrzením, že se
od té doby nikdo neodvážil
Lízu zlobit. A proto se ani
vy nemusíte bát vydat se
třeba jednoho slunečného
dne na výlet. Za mlhy nebo
v noci raději ne – co kdyby
tam Líza stále někde byla.
Pokud znáte nějakou další
pověst a chtěli byste se o ni
podělit, nebo máte třeba
jinou zajímavost, o které
bychom mohli psát, ozvěte
se nám na uvedenou emailovou adresu nebo
nechte vzkaz v infocentru.
(Za tým edice Urle Lenka
Schindlerová, www.urle.cz,
info@urle.cz)

ČERVNOVÉ VAŘENÍ

Tohle období volá po jednom. Po zelené barvě. Máte to také tak? Tohle období má také jedno velké kouzlo. A to, že
vše je čerstvé. Vše začíná růst a tak mladé rostlinky můžeme sbírat a vychutnávat si jejich mladou chuť. Jedny ze
základních zelených rostlin jsou mladé kopřivy a také medvědí česnek. Jedna z variant je i toto úžasné, jemné
rizoto plné silné chuti těchto rostlinných mláďat.
Ingredience (4 porce): 2 hrnky rýže na rizoto, 1 menší cibule, 1 mrkev, 4 růžičky brokolice, 2 hrsti čerstvých kopřiv, olej,
sůl, zeleninový vývar nebo horká voda, parmazán, máslo, popř. medvědí česnek

Postup: Kopřivu propláchneme na sítku ve studené vodě, potom spaříme vroucí vodou a necháme okapat. Cibuli nakrájíme na proužky a orestujeme na oleji spolu se solí. Kopřivu nakrájíme na proužky, mrkev na kostičky, brokolici na menší
růžičky. Zeleninu přidáme na cibulku a krátce orestujeme. Zalijeme horkým vývarem nebo vodou jen z konvice. Ale jen
trochu, aby se zelenina mohla podusit. Po 5 minutách přidáme rýži, zalijeme trochou vody, dusíme, případně dosolíme
sójovou omáčkou. Na závěr přidáme lžíci másla, necháme rozpustit a podáváme posypané parmazánem. V průběhu vaření
můžete pro zpestření přidat i medvědí česnek. (red)
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S pranostikou bez radaru – červen to rozsekne
Červen je měsíc, kdy přechází jaro do léta. Každý
rok 21. června nastává letní
slunovrat, kdy se opět
začínají zkracovat dny a
prodlužovat noci až do
zimního slunovratu.
Měsíc červen má název
odvozený od barvy červené, přičemž původ tohoto
názvu není zcela znám, ale
může
být
spjat
s červenáním jahod a třešní, ale také se sběrem
brouků, ze kterých se získávalo červené barvivo pro
barvení textilu. Dříve byly
dokonce červny tři, rozlišovaly se menší, větší a jen
červen, kdy označovaly
období květen – červenec.
Později byly červny už jen
dva (dnešní červen a červenec) a nakonec máme
červen už jen jeden, přičemž z druhého června
vznikl červenec, jehož
přípona má vyjadřovat, že
se jedná o měsíc následující
po červnu.
Když se podíváme, co nám
praví lidové pranostiky pro
tento měsíc, zdá se, že je
více než žádoucí, aby
v tomto měsíci bylo krásné
a teplé počasí. Hned první
červen viděli naši předkové
optimisticky: 1. 6. Pěkné
počasí toho dne slibuje
úrodný rok. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu
dukátu. Že nás čeká teplé
počasí, předpovídají také
pranostiky pro dny 5. a 6
června: 5. 6. Svatý Bonifác
Norbert a Robert jsou malí
ledoví muži. 6. 6. O svatém
Norbertu chladno jde už k
čertu.

Přestože až sem se zdají
všechny předpovědi sluncem zalité, bylo by více než
naivní si myslet, že se
v nich nějaký ten deštík
neobjeví. Z některých pranostik je dokonce patrné,
že
Murphyho
zákony
schválnosti znali lidé dávno
předtím, než se inženýr
Murphy narodil: Netřeba v
červnu o déšť prositi, přijde,
jak začne kositi.
Deště jako přirozené součásti června si byli ovšem
naši předkové vědomi i bez
myšlenky, že někdo škodolibý jej na ně sesílá: Jestli
červen mokrý bývá, obilí
pak málo rodívá. Pláče-li
červen a neoschne žitko, v
zajících, koroptvích budeme
mít řídko. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto
potom přicházívá. V červnu
deštivo a chladno způsobí
rok neúrodný snadno. Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. Snad
nejvíce se pojí déšť se jménem Medard, který slaví
svátek 8. června a také je
k tomuto datu hned několik
pranostik spojených právě
s deštěm, ale nejen s ním:
8. 6. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. (pozn. red.:
chraň tě Pánbůh, my chceme léto) Když na Medarda
prší, nebudou toho roku
houby růst. (pozn. red.: A
houby taky chceme, takže
bychom prosili Medarda
bez deště). Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Pláče-li Medard, i ječmen
zapláče. Zdá se tedy, že 8.
června je velmi ošemetný
den – když si to shrneme,
lze jednoznačně říci, že

déšť na Medarda nechce
snad vůbec nikdo. Ale nejen na Medarda bohužel
bývá očekávaný déšť: 11.
6. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
O svatém Barnabáši bouřky
často straší. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích. 12.
6. Svatá Tonička mívá často
uplakaná očička. Tento
déšť má, jak je patrné, už
ovšem optimističtější důsledky.
I přes veškeré pohrůžky
deštěm se zdá, že např.
období od 13. do 24. června
bývalo ideálním časem pro
sklizeň sena: 13. 6. Na
svatého Antonína broušení
kos započíná. 15. 6. Svatý
Vít káže síct, svatý Jan seče
sám. Ovšem jestli na sv.
Víta zaprší, máme zase po
radosti (tedy v případě, že
jste zemědělci nebo máte
rádi produkty obilného
původu): Déšť na Víta špatná budou žita. Prší-li na
svatého Víta, jest úrodný
rok, ale žádný ječmen. Svatý
Vít dává trávě pít. Na svatého Víta na jedné straně se
tmí a na druhé svítá. O
svatém Vítu půl zrna v žitu.
A neustálé kolísání mezi
sluncem a deštěm je patrné
i nadále: 19. 6. Svatí Gervázi a Protázi po loukách
kopce sena rozhází. Prší-li
na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se deštivé
počasí ukáže. 21. 6. Na
svatého Aloise, poseč louku
neboj se. 23. 6. Na svatou
Agripinu odpočívej jenom ve
stínu. 24. 6. Před svatým
Janem modli se o déšť, po
něm přijde bez říkání. Na
svatého Jána otvírá se k létu
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brána. Déšť na svatého Jana
Křtitele, nenasbíráš ořechů
do věrtele. Do Jana Křtitele
nechval ječmene. Prší-li na
Jana Křtitele, pršívá tři dni
celé, je-li bez deště, bude
pěkně ještě. Radši čerta než
hřib před svatým Janem
viděti, to se stele k hladu.
25. 6. Svatý Ivan bývá
plačtivý pán. 26. 6. Svatý
Jan Burian mlátí bez cepů.
(krupobití) 27. 6. Prší-li na
Ladislava, déšť po sedm
neděl trvá. Neprší-li na
sedm bratří, pak jsou suché
žně. 29. 6. O Petru-li prší, po
třicet dní déšť se vrší. Jaký je
Petr a Pavel, takový bude i
Havel. Petr rozsévá houby a
Pavel myši, když prší.
Ani dlouhodobé optimistické předpovědi (kam se
hrabou radary) nebyly
výjimkou: Jak červen teplem září, takový bude i
měsíc září. Jaká parna se v
červnu dostaví, tak se i
prosincové mraky postaví.
Je vůbec zajímavé, že hned
několik pranostik spojuje
počasí v červnu s počasím
v prosinci nebo během celé
zimy: Jaký červen, takový i
prosinec. Je-li červen mírný,
nebude v prosinci mráz
silný. Červen stálý - prosinec
dokonalý. Jaké počasí o
svatém Erazimu (3. 6.),
takové bude i příští zimu.
Červnové pranostiky jsou
ve znamení boje mezi deštěm a sluncem. Jaké počasí
nás opravdu čeká, s jistotou
tedy nikdo neví. Jisté ale je,
že léto máme nadosah.
(Šimková, 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
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 90. Rady města Staré Město ze dne 25. 4. 2022
855. Rada města schvaluje konání závodu horských kol
Enduro Race Kraličák ve dnech 20. – 22. 5. 2022 ve Ski
areálu Kraličák a jeho blízkém okolí.
856. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Místní
knihovně Staré Město mezi městem Hanušovice a městem
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše jmenované smlouvy.
857. Rada města schvaluje Dodatek č. 1/2022 smlouvy o
poskytování knihovnických, informačních a metodických
služeb v Místní knihovně Staré Město pro rok 2022 mezi
městem Hanušovice a městem Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše jmenované smlouvy.
858. Rada města schvaluje prominutí nájmu Kulturního
domu ve Starém Městě pro Volejbalový klub Staré Město
na akci Májový maškarní karneval v pátek 13. 5. 2022.
859. Rada města schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město (vodovodní přípojka pro budovu č.p. 29, St. Město) a pověřuje starostu
podpisem výše jmenované smlouvy.
860. Rada města schvaluje:
- uzavření MŠ Staré Město v době 25. 7. – 7. 8.
2022
- uzavření ŠD Staré Město po celé prázdniny
- uzavření ŠJ Staré Město v době 25. 7. – 7. 8. 2022
o hlavních prázdninách (červenec, srpen) s tím, že vedení
ZŠ a MŠ Staré Město včas informuje rodiče žáků.
861. Rada města souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Staré
Město do projektu „Obědy do škol v Olomouckém kraji
III“.
862. Rada města schvaluje otevírací dobu v TIC Staré
Město pro měsíc červen jako v mimosezónní době.
863. Rada města nemá námitek ke konání 19. ročníku
závodu v Dog-trekkingu – Stopou strejdy Šeráka ve dnech
15. 7. – 17. 7.2022.
864. Rada města neschvaluje úpravu koupelny v bytě J. G.
865. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě č.p.
62 na sídl. Budovatelů ve Starém Městě Z. M., Hanušovice.
866. Rada města schvaluje výstavbu repliky protitankové
překážky Typ A před Muzeem vojenské historie a Staroměstska v areálu bývalých kasáren ve Starém Městě.
867. Rada města schvaluje přijetí dotace z dotačního
titulu Olomouckého kraje „Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“ ve výši 20 600 Kč.
868. Rada města schvaluje přijetí dotace z dotačního
titulu Olomouckého kraje 12-01-01-Nadregionální akce
cestovního ruchu 2022 ze dne 27.01.2022 12:18:23 13.
Mezinárodní výstup na Králický Sněžník ve výši 51 208
Kč.
869. Rada města schvaluje zadávací podmínky pro Výzvu
k podávání nabídek na zakázku „Staré Město – sídliště 1.
máje – výměna kabelů VO“.
Rada města bere na vědomí:
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- zprávu o činnosti v Místní knihovně Staré Město za rok
2021

Výpis z Usnesení z 91. Rady města Staré Město ze dne 9. 5. 2022

870. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu částí pozemků p.č. 973/1 a p.č. 973/3 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a L. R. Pionýrská 33, 788 32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.
871. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
10/2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi
městem Staré Město a T. Š., Polní 151, 788 32 Staré Město
a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
872. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
10/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi
městem Staré Město a V. L., Hanušovická 153, 788 32
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
873.. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení
věcného
břemene
služebnosti
č.
941/43/2022/BVB mezi městem Staré Město a Lesy
České republiky, s. p. a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy.
874. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 275/1 o výměře 330 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
875. Rada města schvaluje záměr směny částí pozemků
p.č. 921/1 a p.č. 921/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Chrastice z majetku Ing. T. K. a Ing J. L. za část pozemku p.č.
2074 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chrastice z majetku
města Staré Město.
876. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace k
umístění inženýrských sítí na pozemcích p.č. 1158/18 a
1158/19 v k.ú. Hynčice pod Sušinou pro ČEZ Distribuce,
a.s.
877. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Č.IP-12-8029898/VB001 Hynčice pod Sušinou-č. pa.
č.558/10NNk mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce,
a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
878. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-8017538/4, Malé Vrbnoč.parc.st.621, NET-KOVO,VN mezi městem Staré Město a
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy.
879. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky SDH obcí Olomouckého kraje 2022 ve výši 20 600 Kč mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
880. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního titulu Olomouckého kraje dotační titul 1 Nadregionální akce cestovního ruchu 2022 13. Mezinárodní výstup na Králický Sněžník ve výši 51 208 Kč mezi
Olomouckým krajem a městem Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
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881. Rada města schvaluje zařazení žádosti M. P. a V. P. o
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
882. Rada města schvaluje zařazení žádosti K. L. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
883. Rada města nemá námitek ke konání závodu MTB
„Prima Cup 2022 Mistrovství ČR horských kol v maratonu
2022“ dne 28. 5. 2022.
884. Rada města schvaluje sazby pronájmu Kulturního
domu ve Starém Městě:
Zábavy a plesy velký sál
5 000 Kč + spotřeba
energie
Velký sál se občanům nepronajímá z důvodu drahé techniky (pouze na základě výjimky, např. pro pracovníky
města apod.)
Malý sál pronájem občanům
800 Kč + spotřeba
energie
Malý sál pronájem cizím organizacím
1 000 Kč +
spotřeba energie
885. Rada města schvaluje program Anenské pouti 2022.
886. Rada města schvaluje nepeněžní dar ze Sociálního
fondu města Staré Město ve výši 3 500 Kč pro P. S. a I. Š.
při dosažení životního jubilea.
887. Rada města schvaluje příspěvek ve výši 322 245 Kč
na provoz cyklobusu na tarase Dolní Morava – Staré Město – Stříbrnice od 1.7. do 28. 8. 2022.
Rada města bere na vědomí:
- žádost M. Š. o prodej částí pozemků p.č. 3295/1 a p.č.
1035/10 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- žádost R. S. o prodej pozemku p.č. 560/2 v k.ú. Stříbrnice
s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- návrh na ocenění R. K., který včasným zásahem a uhašením požáru ochránil zdraví nájemníků a zabránil škodám
velkého rozsahu na městském majetku s tím, že návrh na
ocenění bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva města
- informace o pořizování digitální mapy Olomouckého
kraje s tím, že informace bude zveřejněna ve Zlatém rohu

Z jednání náhradního zastupitelstva města ze dne 28.
dubna 2022

Jednání se zúčastnilo devět zastupitelů a čtyři občané.
Navržený program měl celkem osm bodů. Celé jednání
trvalo hodinu a půl. Materiály k jednotlivým bodům jednání obdrželi členové ZM společně s pozvánkou. Majetkoprávní záležitosti nebyly součástí navrženého programu.
Hlavním bodem bylo projednání připomínek a námitek
k návrhu nového územního plánu. Pořizovatel (MěÚ
Šumperk) ve spolupráci s určeným zastupitelem (Jiří
Kamp ml.) vyhodnotili připomínky a námitky podané na
veřejném projednání návrhu územního plánu dne 19.
ledna 2022 a připravili návrh rozhodnutí o námitkách
a návrh
vyhodnocení
připomínek
uplatněných
k územnímu plánu. Oba dokumenty byly bez připomínek
schváleny. Budou podkladem pro zpracování nového
návrhu územního plánu Staré Město pro opakované ve-
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řejné projednání. Do konce letošního roku nový územní
plán s největší pravděpodobnosti schválen nebude.
Dalším důležitým bodem jednání byla změna
v poskytování poštovních služeb ve Starém Městě. Celá
léta jsme byli zvyklí, že tyto služby zajišťoval státní podnik Česká pošta. Z iniciativy České pošty s.p. dochází ke
změně. Všechny poštovní služby v plném rozsahu včetně
provozu pobočky ČSOB - poštovní spořitelna bude zajišťovat město prostřednictvím systému Pošta partner. Tuto
změnu po delší diskuzi zastupitelstvo na dnešním jednání
schválilo. K vlastní realizaci dojde pravděpodobně
v průběhu prázdnin. Nás občanů se tato změna nijak
nedotkne.
V dalším bodě byly bez připomínek schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na činnost a grantů
zájmovým organizacím na rok 2022 dle přiložené tabulky.
Zastupitelstvo města dále po krátké diskuzi pověřilo Radu
města zajistit vyřízení úvěru na financování těchto plánovaných akcí: zateplení panelového domu č.p. 400 v sídlišti
Budovatelů (20 mil. Kč), rekonstrukce komunikací v sídlišti 1. Máje a v ulici Křižíkova (8 mil. Kč) a odkoupení
budovy pošty (2,6 mil. Kč).
V následující diskuzi mimo jiné vystoupili Jiřina Žižková
(návrh prověřit, zda mezi Ukrajinci evidovanými u Úřadu
práce v Šumperku nejsou osoby, které by případně mohly
provozovat lékárnu ve Starém Městě a upozornění na
havarijní stav hřiště na minigolf ve sportovním areálu),
Lukáš Koreš (havarijní stav kotle v DPS a dotaz, jak pokračuje prodej pozemků pro chystanou výstavbu prodejny potravin CBA), Pavel Biro (dotaz, zda se počítá
s opravou fasády budovy vojenského muzea v areálu
bývalých kasáren) a Čestmír Vašica (informace o článku
v Hanušovickém zpravodaji č. 4/2022, který obsáhle
pojednává o situaci kolem odpadového hospodářství
v Hanušovicích). Některé dotazy byly na místě zodpovězeny, žádné usnesení však přijato nebylo. Na závěr jednání informovala Alena Windová přítomné zastupitele o
připravovaném setkání pracovníků veřejné správy a samosprávy Starého Města a Stronie Sl. ve dnech 10. a 11.
června ve Starém Městě.
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)
Dotace na činnost a granty zájmovým organizacím na
rok 2022
a) dotace na činnost:
- Tenisový klub Staré Město: 10 000,- Kč
- TJ Baník Staré Město: 100 000,- Kč
- Staroměstský Bowling Club: 10 000,- Kč
- Junák-český skaut, stř. Staré Město: 84 000,- Kč
- Český svaz včelařů, zakl. org. Staré Město: 11
000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů: 10 000,- Kč
- Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s.: 35 000,- Kč
- Beton Bunker Club Kronfelzov: 22 000,- Kč

b) granty na akce:
- Staroměstský Bowling Club: 6 000,- Kč
- Junák-český skaut, stř. Staré Město: 15 000,- Kč
- SRPŠ při ZŠ a MŠ Staré Město: 25 000,- Kč
- Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s.: 10 000,- Kč
- Staroměstští patrioti, z.s.: 49 000,- Kč
- Beton Bunker Club Kronfelzov, z.s.: 8 000,- Kč.

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2022
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MĚSTO

Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice MÚ
Rozhodnutím
starosty
města ze dne 4. května
2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice
Městského
úřadu
s předpokládaným nástupem 1. října 2022. Uzávěrka pro podání přihlášky je
6. června 2022. Vyhlášení
výběrového řízení je zveřejněno na elektronické
úřední desce města. Bližší
informace poskytne tajem-

ník městského úřadu Oldřich Tanert, telefon 583
2856 035, email: tanert@mu-staremesto.cz.
Výběrové řízení je vyhlášeno proto, že pan tajemník
odchází do důchodu. Chci
se vyhnout situaci, která
nastala před 8 lety, kdy
jsem od paní starostky po
ustavujícím zasedání nového zastupitelstva dostal do
ruky nejen klíč od radnice,

ale také ukončení pracovního poměru (dohodou)
tehdejšího tajemníka. Tím
vznikla situace, že na radnici nastoupil starosta a
vedoucí úřadu (tajemník)
nebyl k dispozici. Museli
jsme řešit situaci, kterou
z nás nikdo nečekal. Improvizovali jsme a vzájemně řešili s pracovníky úřadu práci tajemníka a jeho
pracovní agendu. Moc nám
pomohl v této nesnadné

situaci ing. Černín, který
jako bývalý starosta vyřizoval písemnosti za tajemníka. Nechtěl bych, aby
nový starosta nebo starostka se dostal do stejné
situace jako já před osmi
lety. Doufám, že vybereme
dobrého nástupce za nynějšího pana tajemníka.
(starosta
Jiří
Kamp)

V posledních dnech se
mnozí z nás setkávají
s podivnými značkami na
komunikacích. Jde o dva
čtverce bílé barvy, tzv.
vlícovací a kontrolní body.
O
co
vlastně
jde.
V souvislosti
s přijetím
zákona č. 47/2020 Sb. byla
krajům uložena povinnost vybudovat do 30.
června 2023 digitální
technické mapy krajů.
(dále jen „DTM“). Krajský
úřad Olomouckého kraje
aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické
mapy Olomouckého kraje,
což představuje pořízení
informačního
systému
DTM a pořízení dat pro
naplnění DTM OK.

Sběr dat probíhá několika
způsoby, především se
jedná o:
- Pořízení leteckých měřických snímků území
kraje a z nich odvozené
ortofotomapy
- Pořízení dat silnic II. A
III. třídy
- Pořízení dat základní
polohové situace cca 30m
od silnice
- Data technické infrastruktury.
V rámci projektu Pořízení
dat pro projekt DTM OK
je pořizována základní
polohová situace komunikací. Aby byla dodržena
požadovaná přesnost následného mapování, je
nutné jako podklad pro

mobilní mapovací nájezd
vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro
tento projekt řešeny dle
Technické přílohy, která je
součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.
Vlícovací body musí být
umístěny v tělese komunikace a bez nich není
možné dodržet předepsané
parametry. Vlícovací bod je
geodeticky zaměřen a následně jsou data, která
vzniknou z mobilního mapování pomocí vlícovacích
bodů zpřesňována.
V posledních dnech se
bohužel
setkáváme
s případy, kdy jsou tyto
body ničeny – zamalovány

černou či jinou barvou, což
znamená, že se tyto body
musí opětovně namalovat a
geodeticky zaměřit. Proto
se na Vás obracíme
s prosbou, abyste body
nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.
V následujících
týdnech
budou tyto značky využity
pro mobilní mapování, kdy
na území Olomouckého
kraje (na silnicích II. a III.
třídy) začnou jezdit automobily speciálně osazené
kamerami a budou provádět mapování. (starosta Jiří
Kamp)

Máte doma nepotřebné
oblečení, obuv, bytový
textil, peřiny nebo hračky,
které už nevyužijete a rádi
byste je poslali dál? Darujte
je neziskové organizaci
Diakonie Broumov! Sbírka
proběhne v pondělí 6.

Do sbírky můžete darovat
tyto věci: dámské, pánské,
dětské oblečení a obuv,
lůžkoviny, peřiny, polštáře,
deky, spací pytle, ručníky,
utěrky, záclony, látky min.
1 m2 (ne útržky textilií),
hračky nepoškozené a
kompletní, domácí potřeby,
nádobí, či menší funkční
elektrospotřebiče. Prosíme, respektujte pravidla
sbírky, a to, že darované
věci musí být čisté, suché
a nepoškozené! Věci prosím zabalte do pevných

pytlů, tašek,
krabic (ne
do odpadkových
sáčků, jsou
příliš tenké!)
a
zavažte
provázkem
nebo přelepte izolepou!
NESBÍRÁ SE:
nebezpečný odpad (ledničky, televize, počítače…),
velkoobjemový
odpad
(koberce, matrace, nábytek, jízdní kola, dětské

Digitální technické mapy Olomouckého kraje

Jarní sbírka textilu!

6. až pátek 10. 6.
2022
v Kulturním
domě Staré Město.

Otevírací doba kulturního
domu bude pro potřeby
akce následující: Po, Út, St:
8 - 12 a 13 - 15 h, Čt, Pá: 8 12 a 13 - 17 h.

kočárky…). Tyto věci patří
do sběrného dvora. Děkujeme Vám! Komise pro
zdravotní a sociální péči
Staré Město.

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2022
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V červnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Antonie Albertová
Anna Dittrichová
Karel Fatura

Komise pro zdravotní a sociální péči pořádá

ZÁJEZDY PRO SENIORY
DO TERMÁLŮ
VELKÉ LOSINY
v úterý 7. června 2022

Dana Hniličková

a

v úterý 21. června 2022.

Ladislav Hnilička
František Holub

Milada Pacalová

Georgiadis Panajotis
Vladimír Peštál

Marta Karabcová

Vstupné na dvouhodinový pobyt
činí 298,- Kč za osobu.
Dopravu hradí město.

Hana Krylová
Božek Klimeš

Zájemci se mohou přihlásit
v informačním centru Staré Město, kde mohou
zároveň zaplatit vstupné.

Zdeňka Řezníčková
Josef Václavík
Josef Vojtíšek

SPORTOVNÍ AREÁL

Marcela Vyroubalová

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

Úmrtí
Jaroslav Slovák
Vilém Vašek

Otevírací doba červen - srpen

Úterý – Neděle
14:00 – 20:00
Ceník služeb:

TIC oznamuje

Otevírací doba v červnu bude z provozních důvodů mimosezónní:
Po – Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
So 8:00 – 12:00
Ne zavřeno
-----------

Dále informujeme, že v TIC je na prodej sada
tašek na tříděný odpad – sklo, papír a plast.
Cena 50,- Kč.

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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V průběhu května/června 2022, budou zahájeny práce: oprava veřejného osvětlení v ulici Sídl. 1. Máje. Pokud plánujete nějakou zahradní úpravu v blízkosti veřejného osvětlení, prosím odložte ji. Poté bude zahájena oprava samotné komunikace.

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2022

Májový karneval ukázal, že se
Staré Město umí bavit
Když se Volejbalový klub
vrhl na uspořádání maškarního karnevalu, šel tak
trochu do neznáma. Dva
roky covidu, dvacetiletá
pauza v tradici maškarních
plesů pro dospělé a kombinace rychlého nápadu a
relativně málo zkušeností
s pořádáním
takovýchto
velkých akcí. Na druhé
straně to vše ale vyvažovalo nadšení, ohromný elán a
chuť to zkusit – vždyť už
bylo načase se pořádně
pobavit a uvolnit se. A
k tomu jsou maškarní jako
dělané.
Snad se odhodlání přeneslo
i na všechny oslovené
sponzory, protože do tomboly přispěli více než 37
cenami, a to cenami velmi
hodnotnými – příchozí
mohli vyhrát např. koloběžku, robotický vysavač,
řezivo, různé pomocníky
do domácnosti, dárkové
koše, ale i dárkové poukazy
do restaurací, na volnočasové aktivity, stejně jako
krásné lokální výrobky
jako medy, sýry, keramiku,
obraz, dřevořezby. Bylo by
těžké, zde vyjmenovat
všechny, ale všem patří
velký dík za to, že do toho
s námi šli, a věříme, že
návštěvníkům
zajistili
nejen skvělý večer.
V pátek 13. května dorazilo
do sálu více než osmdesát

návštěvníků odhodlaných
se bavit. A nutno říci, že
valná většina se rozhodla
do toho jít rovnou po hlavě,
totiž v maskách. Spolu
s pořadateli
se
tak
v prostorách
kulturního
domu ocitlo téměř sto
nejrůznějších masek, a tak
bylo o zábavu postaráno.
Kde jinde potkáte u piva
pionýrku s jeptiškou nebo
na parketě myslivce s vlkodlakem. Hipíci to roztáčeli s Otíkem a panem Pávkem, Bohúš si pro změnu
chodil pro jednu cenu za
druhou. Berušky tancovaly s tygřicí
a
dámy
z dvacátých
let se nebály
pohovořit se
zločinci
z Papírového
domu.
Námořníci,
piráti i korzáři svorně
popíjeli rum
a mrtvoly se
smály
více
než
živě
s Mikulášem.
A tak bychom
mohli pokračovat dál a dál.
Snad nebudeme přehánět,
když řekneme, že atmosféra byla moc fajn a vybrat
nejlepší masku bylo těžké,
to by těch dortů muselo být
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OHLÉDNUTÍ

tolik, co bylo
masek. Staroměšťáci i
přespolní
jsou zkrátka
kreativní
a
rozhodně se
umí bavit!
A tak bychom
chtěli kromě
sponzorů
poděkovat
všem, kteří
přišli a ten
večer
si
s námi užili.
A nejen jim,

ale i městu, bez jehož ochoty a vstřícnosti by to nešlo,
a taky našim rodinám,
které pomáhaly, pekly a
chystaly s námi. A o tom to
vlastně celé je – když

chceme, společnými silami
si to můžeme udělat hezké.
Tak příští rok znovu na
viděnou! (Janoušková)
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ŠKOLA

Dětský pěvecký sbor Staráček na Zlaté lyře

Dne 14. května v krásnou květnovou sobotu, se
v Šumperku v klášterním kostele u zdravotnické školy
konal dlouho připravovaný 50. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů, které se zúčastnil i
náš dětský sbor Staráček. Ve velkém maratonu 18 sborů a s perfektní organizací Šumperského sboru Motýli,
se naše děti se svou desetiminutovou prezentací rozhodně neztratily a odvezly si nejen nádherné zážitky,
ale i cenné zkušenosti. Jak dodává za přítomné rodiče a
členy sboru Miluše Látalová: „Byl to opravdu příjemný
zážitek plný krásných písní a roztomilých interpretů.
Mockrát děkujeme za vytrvalost a chuť, se kterou pěvecký sbor paní učitelka Lenka Jílková vede.“ Podobný
zážitek si můžete dopřát i na tradičním letním koncertu
celého sboru Staráček, který se bude konat v pátek 17.
června v 17 hodin v KD ve Starém Městě. (red, Jílková,
Látalová)

Sázení stromků
V pátek 13. května jsme se
my, žáci 9. ročníku, zúčastnili sázení stromků u rybníků na Štěpánově, které
bylo spojeno s úklidem.
Akci organizoval areál
Kraličák. Rozdělili jsme se
na dvě skupiny. Kluci sázeli
stromky a holky uklízely
okolní přírodu. Vše nám šlo
pěkně od ruky. Po hodině
práce jsme měli pauzu, na
kterou nám přichystali pití,
hromadu špekáčků a dob-

rou buchtu. Po svačině se
všichni zase vrátili k práci.
K práci nám krásně svítilo
sluníčko a bylo hezky teplo.
Kluci dohromady zasadili
20 stromků (jeřábů) a
holky nasbíraly několik
pytlů odpadků. Na konci si
každý mohl svůj stromek
označit
cedulkou
se jménem. Byli jsme rádi,
že jsme se této akce mohli
zúčastnit. (T. Nejedlá, E.
Hýžďalová)

Po dvouleté pauze se
v dubnu znovu uskutečnil
školní fotbalový turnaj.
Všechny zápasy pro okrsková
kola
proběhly
v Šumperku. Turnaje se
mohli
zúčastnit
žáci
z prvního stupně ve dvou
kategoriích. V kategorii pro
žáky ze 4. až 5. třídy naši
školu zastupovali: Zapletal
Jaromír, Luks Adam, Man
Matěj, Moravčík Matyáš,
Váňová Amálie, Gábor
Dominik, Havelka Vilém a
Komárek Matěj. V katego-

rii pro žáky z 1. až 3. třídy
nastoupili k zápasům: Šimek Matyáš, Michalčáková
Laura, Páleník Kryštof,
Dočkal Vojtěch, Gábor
Patrik, Pešek Samuel, Pešek
Alexandr, Přerovský Jan,
Řeha Tomáš, Slavík Ondřej,
Gábor Daniel, a Moravčík
Tobiáš. Z okrskového kola
se našim žákům z 1. až 3.
třídy podařilo postoupit,
když se v něm umístili na
úžasném druhém místě!!!
Za což jim všem musíme
poděkovat a pogratulovat!

Reprezentace naší školy ve fotbalovém Mcdonald´s cup
V okresním
kolem se
jim nepodařilo
bohužel
dostat na
postupové
místo,
které bylo
jen jedno.
Velké poděkování
patří
i
jejich trenéru Petru Baďurovi, bez něhož by naši malí
fotbalisté
nedosahovali

takových skvělých úspěchů. Jen tak dále a fotbalu
„zdar“. (Potepová)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: SOBOTA 18. 6. 2022
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