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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Květen 2019

roč. XXV

č. 5

8Kč

Na Králický
Sněžník se
opět vrátí
rozhledna
13. března 2019 bylo
rozhodnuto o finanční
podpoře obnovy věže na
Sněžníku. Projekt bude
spolufinancován
z programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
V letech 1895–1899 byla
na Sněžníku z iniciativy
Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego
(Kladského
horského sdružení) postavena rozhledna, která byla
po následující desetiletí
jedním ze symbolů kladské
země. Rozhledna císaře
Wilhelma I. (něm. Kaiser –
Wilhelmturm) byla postavena ve stylu novogotického romantismu, skládala se
ze dvou k sobě přiléhajících
věží a turistické chaty. Z
důvodu špatného technického stavu byla věž v roce
1973 stržena.
Věž, která byla na Sněžníku
postavena v 19. století,
navrhl vratislavský architekt a kritik umění Felix
Henry. Ve Vratislavi lze u
Jižního parku dodnes obdivovat Vilu Schoeller (nejvlivnější vratislavské rodi-

ny
19.
/20. století) - nyní
luxusní
hotel
podle
projektu
stejného
architekta.
Při zohlednění významu,
který odehrála rozhledna v
rozvoji turistického ruchu
v našem regionu, zahájila
obec Stronie Śląskie společně se Sdružením sněžnických obcí práce na stavbě nové rozhledny, díky
které vzroste popularita
výletů na Sněžník, a návštěvníci budou moci obdivovat ještě krásnější vyhlídku na hory.
V roce 2012 Sdružení
sněžnických obcí (sdružující obce: Bystrzyca Kłodzka,
Stronie
Sląskie a Międzylesie)
zahájilo realizaci projektu
pod názvem „Věž Tří Kultur. Zhotovení dokumentace obnovy rozhledny na
Sněžníku“. Projekt byl

dofinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007-2013. Na straně
obce Stronie Śląskie projekt realizoval Referát
územního plánování, technické infrastruktury a
ochrany životního prostředí Městského úřadu Stronie
Śląskie. Realizace projektu
skončila v květnu 2013.
V rámci realizace projektu
byla zvolena architektonická koncepce věže, zhotovena stavební dokumentace, a v roce 2014 byl získán
kladný posudek pro investici, který vydalo Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi, a stavební povolení

vydané Okresním úřadem v
Kłodzku. Rozhledna bude
zhotovena v ocelové konstrukci, osazené na železobetonových
základech.
Nejvyšší prvek rozhledny
bude ve výšce: 34,16 m,
vyhlídková terasa bude
umístěna ve výšce 29,96 m.
Plášť konstrukce k zúžení
bude obložen kamenem (za
použití kamene ze staré
rozhledny).
Vyhlídková
terasa a rovná věž bude
zasklena tabulemi z laminovaného skla. U věže
nebude restaurace ani
sanitární zařízení. Tyto
služby budou turisté využívat v turistické chatě pod
Sněžníkem.
(Monika
Ciesłowska, Alena Windová)
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Jarní hasičská soutěž ve Starém Městě
Jste-li fanoušky hasičské
techniky a zajímá vás, jak
vypadá např. požární zásah, určitě nevynechejte
Hasičskou soutěž 4. okrsku,
která se koná v květnu pod
záštitou Sboru dobrovolných hasičů Staré Město.
Konkrétně si můžete přijít
vychutnat atmosféru hasičské soutěže v sobotu 11.
května 2019 od 15 hodin
na staroměstském fotbalovém hřišti. Předběžně se

PŘIPRAVUJE SE

soutěže účastní například
družstva Starého Města,
Hanušovic,
Jindřichova,
Branné či Stronie Slaskie.
Shlédnout budete moci
například sprint na 100
metrů s překážkami nebo
požární útok. Soutěž určitě
zaujme napříč generacemi
a již teď slibuje nejen přehlídku hasičských dovedností, ale i pravou soutěžní
atmosféru a nepostradatelné občerstvení. (red)

Promítej i ty! ve Šléglově
Srdečně zveme na 2. ročník promítání dokumentárních filmů, které se
uskuteční v pátek 7. června
od 17:30 hodin na chatě
Technických sportů ve
Šléglově.
Minipřehlídka
nabídne dva snímky - Epidemie svobody, Česko,
2017, 67 min., a Hiphoperace, Nový Zéland, 2014,
93 min.
V prvním dokumentu se
režisérka snaží prostřednictvím
rozhovorů

s odborníky i rodinami
najít odpovědi na otázky
spojené s problematikou
povinného očkování dětí.
Druhý film potěší nadhledem, humorem a názorným
příkladem, že věk je opravdu jen číslo. Vypráví o
skupině bezmála devadesátiletých seniorů a jejich
cestě na vysněnou taneční
soutěž.
Zájemci mohou zhlédnout
buď jednotlivé filmy, nebo
celý festival. Během promí-

Vrchařská koruna Jesenicka
Vrchařská koruna je cykloturistická akce pro milovníky jízdních kol a přírody
bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví. Není primárně soutěží, ale motivačním prvkem pro veřejnost, aby sportovala (jezdila na kole nebo chodila
pěšky) v přírodě. Pro účast
ve VKJ není nutné se nikde
registrovat a samotná účast
je bezplatná.
Jak se tedy ale účastnit?
Nejdříve je třeba zvolit si
druh dopravy – tedy budete-li užívat kolo (pozn.:
nikoli elektrokolo!) nebo
pohybovat se pěšky.
V
časovém období od 1. dubna do 30. listopadu 2019 se
pak každý účastník pokusí
zdolat ve

své základní kategorii (na
kole/pěšky)
pořadateli
předem vypsaných 20
vrcholů. Vzhledem k tomu,
že nejde o orgzanizované
závody, cyklisté i pěší turisté se VKJ účastní na vlastní
nebezpečí. Jako důkaz, že
účastník zdolal jednotlivé
úseky, je zapotřebí se na
každém vrcholu vyfotit tak,
aby bylo patrné, že se jedná
o daný vrchol. Komplet
fotografií ze všech 20 vrcholů pak můžete zaslat na
e-mail
jesenickavk@gmail.com. K tomu je
třeba připojit jméno, příjmení a místo bydliště
(stačí město nebo obec),
případně věk. O pořadí
rozhoduje čas doručení
fotek na e-mail VKJ. Po

absolvování
všech 20 vrcholů a splnění
výše
uvedených pravidel
se
stanete
držitelem Vrchařské koruny
Jesenicka
2019 a dostanete po skončení
ročníku
certifikát
a
ceny od partnerů akce. Více
informací
a
kontakty naleznete
na
webových
stránkách
www. VKJ.BIKE.CZ (pořadatelé)

tání bude k dispozici čepované pivo a nealko, posezení u ohně a herna pro
děti. Vzhledem k omezené
kapacitě sálu prosíme o
předchozí registraci na
emailu
jesenikydivadelni@gmail.com, nebo přes
formulář
https://forms.gle/yEXJ3z8
muAuNcaoH6. Změna programu je vyhrazena. (za
organizátory Bára Hubíková)
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PŘIPRAVUJE SE

V Hynčicích proběhne křest 9. nejkrásnější
české rozhledny

V únorovém vydání našeho zpravodaje jsme vás informovali o vyhlášení soutěže Rozhledna roku 2018 Klubem přátel
rozhleden (KPR). Do této soutěže byla zařazena i rozhledna Na Štvanici v areálu Kraličák.
Titul Rozhledna roku 2018 získala nakonec netypická vyhlídka Růženka v Českém Švýcarsku a naše rozhledna na Štvanici
se umístila na devátém místě. Teď jí čeká další a možná důležitější krok v prvním roce její existence. V sobotu 4. května
proběhne v Hynčicích její křest, který bude doprovázen bohatým programem jak pro děti, tak pro dospělé.
Program začne již kolem 10. hodiny ráno, kdy budete moci za doprovodu DJ Rádia Haná či živé kapely vyzkoušet
zážitkovou stezku a děti mohou vyzkoušet tvořivé dílny nebo malování na obličej. Ve 14.00 proběhne slavnostní křest a
doprovodná mše. Den nakonec vyvrcholí v 21 hodin ohňostrojem. (red)

Dětský soubor Staráček
zpívá maminkám
Kdo má rád zpěv a vystoupení staroměstského pěveckého
souboru si určitě přijde na své při vystoupení dětského
souboru, které se uskuteční 16. května 2019. Vystoupení
začne v 17.00 a bude se konat v malém sále kulturního domu.
Tento koncert je věnován oslavě Dne matek, a tak je
především pro maminky a babičky, nicméně je jisté, že si jej
užijí všichni přítomní. (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

Hledáme paní na úklid chaty Silvie ve Velkém Vrbně.
Jedná se především o období léto a zima a to většinou v sobotu.
Další info na tel. 777728113 Silvie Galacová
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Knižní tip na květen…
Název: Vzhůru do divočiny! V lese: Průvodce přírodou
Autoři: Goldie Hawk; Rachel Saunders
Je tady jaro a před námi dlouhé měsíce,
které můžeme my i děti trávit venku. Proto
tentokrát přinášíme tip na příručku pro
děti, jak zažít to pravé dobrodružství právě
v lese, kterých je kolem Starého Města více
než dostatek.
Tato nepostradatelná příručka vás naučí
vše, co při pobytu v přírodě potřebujete
vědět. Umíte postavit improvizované přístřeší z větví? Rozpoznávat zvířata podle
stop nebo rozdělat oheň? V tomto průvodci
přírodou se dozvíte i zábavná fakta nebo
neuvěřitelné tipy, třeba jak v nejnutnějším
případě využít moč pro získání vody. Naučíte se také, čemu byste se měli na výletě do
lesa vyhnout, abyste nepřišli k úhoně, např.
snědení jedovatých bobulí či hub nebo založení požáru. S mnoha humornými poznámkami a užitečnými tipy je tato kniha nezbytným průvodcem pro každého, kdo
se chystá do lesa. (red. zdroj: knihydobrovskeho.cz)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - KVĚTEN
Sobota 18. 5. 2019 v 16.00
Čertí brko (Pohádka ČR, 99 minut)
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu
žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny
jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho
dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a
hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím
se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i
získal srdce krásné Markétky.
Vstupné 50,- Kč.

Sobota 18. 5. 2019 v 18.30
Ten, kdo Tě miloval (romantická komedie ČR, 98 minut)

Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý otec, se stane
obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází
při něm k mnoha humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho
rodina, než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné
indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda (Soňa Norisová) začne mít podezření, že jí
mohl být manžel nevěrný. Dva kluci, maminka Vanda a babička (Eva Holubová) rozjíždějí vyšetřování na vlastní pěst. Vanda se setkává s Kalinovou domnělou milenkou Irinou (Lívia Bielovič), která po ní chce, aby dotáhla to, co jí
Vandy manžel kpt. Kalina slíbil a nedokončil. Nastává nečekaná eskapáda
událostí s jasným účelem dobrat se pravdy, do které je Kalinovými zasvěcen
ještě rodinný přítel nepraktický praktický lékař (Hynek Čermák). Klíčový materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby se dostal do
rukou nic netušícího doktora a zamotal hlavy policistům.
Vstupné 65,- Kč.

KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI KVĚTNU
Zábřežský májový jarmark

Místo: Prostor před KD Zábřeh
Datum: 1. května od 9 hodin do večera
Bohatá nabídka občerstvení, nejrůznějšího
jarmarečního zboží, pestrý kulturní program,
autosalon vozů značky Škoda, Renault, Dacia,
výstava historických vozidel a mimořádné
množství doprovodných aktivit. Více na
www.kulturak.info

Výšlap na borůvkovou horu
Místo: Borůvková hora u Javorníka
Datum: 1. května
Hudební skupina Stará tráva, Pěvecký sbor
Ale babki plus, občerstvení zajištěno. Odjezd
autobusu z Javorníka v 10 hodin od Městského úřadu. Více informací na
www.kulturnidumjavornik.cz

Dagmar Pecková, Hradišťan, Spirituál kvintet – společný koncert

Místo: DK Šumperk
Datum: 3. května
Mimořádné spojení třech výrazných pilířů
české hudební scény. Na pódiu vystoupí
nejen samostatně, ale spojí své síly také ve
společných skladbách, a to napříč hudebními
žánry. Kromě stále žádaných a osvědčených
hitů uslyšíte také zcela nové úpravy, které si
účinkující připravili speciálně pro tento
koncert. www.dksumperk.cz

Holendry

Místo: Divadlo Petra Bezruče Jeseník
Datum: 7. května od 19 hodin
Muzikálový příběh z Jesenicka, jehož děj se
odehrává v letech 1938 - 1945 v malé vesnici
v blízkosti města Freiwaldau a na samotě
zvané Holendry. Na pozadí historických
události vypráví příběh českoněmecké dívky
Marty, její rodiny a přátel. Součástí příběhu
je hudba, tanec a zpěv. Mimo jiné zazní známé melodie skupin Čechomor nebo Hradišťan. ttps://www.mkzjes.cz/holendry/

172. Zahájení lázeňské sezóny
v priessnitzových léčebných lázních

Místo: Priessnitzovy lázně
Datum: 9. května - 12. května
Po celou dobu bohatý doprovodný program,
otevření kaple a hrobky V. Priessnitze a
Lázeňské vyhlídky. Hlavní hvězdy večera:
Monkey Business nebo Adam Mišík. Podrobný program na www.priessnitz.cz

Laco deczi & celula new york

Místo: KD Zábřeh
Datum: 23. května od 19 hodin
Legendární trumpetista žijící již mnoho let v
USA, fenomenální Laco Deczi, se spolu se
svojí kapelou Celula New York vrací do
Zábřehu. Živoucí jazzová legenda, trumpetista, skladatel a kapelník v loňském roce oslavil neuvěřitelných 80 let. www.kulturak.info
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Malé ohlédnutí za letošní Nocí
s Andersenem v knihovně
Dne 29. března 2019 se
naše knihovna proměnila
již podeváté v kouzelnou a
děti se dozvěděly, co dělají
knížky v noci. Na všech 13
spáčů čekalo spoustu čtení
pohádek od H. Ch. Andersena jako například Princezna na hrášku nebo O
Malence a další. Navíc
každý z nocležníků našel ve
svém spacáku hrášek, luštila se tajenka, kreslili jsme
princezny, holky Panské
nám zahrály na kytaru,
společně jsme si zazpívali,
kdo měl odvahu, mohl
předčítat z knihy. Po večeři

STALO SE

nechyběla velice oblíbená
stezka odvahy a za odměnu
si děti musely najít sladký
poklad z kouzelného kufru.
Usnout po strašidelné
stezce nebylo lehké a ráno
se nechtělo vstávat. Co
dodat na závěr? Snad za
rok - „Čtení dětem a
s dětmi patří mezi nejkrásnější chvíle v životě. Měli
bychom si na ně najít čas
každý den.“
Více fotografií naleznete na
webových
stránkách
www.staremesto.info/sekc
e knihovna. (Stojková)

Naše děti uklízely svět
Ukliďme Staroměstsko 2019
Letos, stejně jako již několik posledních let, uspořádali staroměstští skauti
tradiční úklid Starého Města v rámci celosvětové akce
Ukliďme svět a její republikové verze Ukliďme Česko,
a
připojili
se
tak
k 70 tisícům dobrovolníků,
kteří v dubnu při zhruba
3000 úklidech vyčistili naši
zemi o více než tisíc tun
odpadu.
Ukliďme
Staroměstsko
tento rok probíhalo 13.
dubna a účastníci vyrazili
vybaveni pytli, rukavicemi
a svačinou směrem od
skautské klubovny po březích Krupé na sever. Jedna
skupina došla ke křižovatce
na Kunčice a druhá zhruba
půl kilometru za fotbalové
hřiště. Práci 38 dobrovolníků, především dětí a
především z řad skautů,
stěžovalo počasí, protože
všichni včetně malých, i

dvouletých
účastníků,
uklízeli za mírného sněžení a v teplotě kolem 1
stupně. O to větší uznání
si zaslouží za to, kolik
odpadků posbírali po
těch, kteří si příliš přírody, ve které žijeme, neváží. Jen za několik málo
hodin totiž dobrovolníci
posbírali neskutečných
67 pytlů odpadu, 17
pneumatik a jiného
odpadu většího formátu!
Neblahým vítězem letošních kuriozit je 10 zavázaných pytlů naplněných
domovním odpadem odhozených kousek za hřištěm.
Přidal se k němu záchod,
kopačky, ale i větší část
automobilu nebo čelo postele. Nepříliš povzbudivý
obrázek doplnil neskutečný
nepořádek kolem fotbalového hřiště – kromě ostatního není dobrou vizitkou
našich fotbalových sobot

Poděkování skautům ze Starého Města

ani to, že děti nasbíraly tři
plné pytle plastových kelímků, které očividně fanoušci vyhazují daleko od
odpadkových košů, a okolí
hřiště není v hledáčku těch,
kteří se jinak tak pečlivě
starají o hřiště samotné.
Tak jako tak, Staré Město je
zase o notnou dávku čistější a zase se nám bude doma
lépe dýchat. A přestože
mohou být dobrovolníci
hrdí na to, kolik práce
udělali a jak nám všem tak

trošku zametli před prahem, daleko lepší by bylo,
kdybychom všichni z nás
více pozornosti a práce
věnovali prevenci a vyhazovali odpadky tam, kam
patří. Popelnic a veřejných
kontejnerů
máme
ve
Starém Městě dostatek a
sběrný dvůr je odevšad
kousek a dostupný téměř
vždy. (red)

Děkuji skautům ze Starého Města, rodičům a jiným účastníkům za úklid ve Starém Městě. Počasí jim sice moc nepřálo,
chvílemi padal i sníh, ale odvedli jste kus práce a za to Vám všem moc děkuji.
Starosta Starého Města
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s Petrou Makovou o tom, jaké je
podnikat v pohostinství a jak se dá i po dvaceti letech
nabrat druhý dech a zkusit to jinak
Peťa Maková provozuje hospodu U Huga už přes dvacet let. I přestože na začátku to nebyl její sen a dostala se
k němu přes svého manžela, dneska si už Hugo dokáže bez ní představit málokdo. Za dvacet let přišlo v podnikání
spoustu krizí a i přesto dokázalo Hugo v posledním roce nabrat druhý dech a začít znovu. Jak těžké je udržet lidi,
ale i vlastní vůli a odhodlání? A jak těžké je bojovat se stereotypy?
Myslím, že Hugo už je
neodmyslitelně spojené
s tvým
jménem.
Jak
dlouho ho máš a kdy tě
napadlo začít s takovou
hospodou?
Mě to vlastně vůbec nenapadlo. To byl původní nápad
Pavla (pozn. redakce: manžel). To on si v té době už
otevřenou hospodou pronajal s kamarádem napůl. Já
se k tomu přidala vlastně
tak nějak přirozeně. V té
době jsem byla na mateřské,
začala jsem pomáhat a po
mateřské
jsem
začala
v hospodě pracovat i já
naplno. Ale jak říkám, můj
sen to vlastně nebyl. No a
začali jsme na konci devadesátých let.
Jaké je to podnikat ve
dvou?
Podle mě to není moc jednoduché, my jsme každý
měli například jinou představu o tom, jak má hospoda vypadat a jak se má
provozovat.
A jaká byla devadesátá
léta v podnikání? Tedy
z pohledu hospody?
To víš, to byla léta takového
toho boomu a svobody, kdy
si každý myslel, že si může
dělat, co chce, a pilo se a
spousta mladých, kteří
nepracovali, měla takové
sociální dávky, že si je mohli
dovolit tady měsíc propíjet.
No, to byla taková devadesátková forma undergroundu u nás… Navíc asi
vaši předchůdci otevřeli
tady první hospodu, kde
nemuseli mladí sedět se
svými rodiči, měli své
„doupě“…

No, jasně a samozřejmě to
nebylo taky jen o alkoholu.
Já si dlouho naivně myslela
třeba, že drogy tady ne a
ony jo …
Hugo mělo vždycky pověst hospody pro mladší
generace, ve které se pije
až do rána, a jen málo
starších lidí sem chodilo
na pivo. Už neoficiální
jméno Hašiš něco napovídá - Jak jste k takové
pověsti přišli a dá se na
takové pověsti postavit
podnikání?
Hele, já to takhle nikdy
neměla nastavené, ale je
pravda, že lidi to tak brali a
dodneška to tak spousta lidí
má nastavené. A pak se to
špatně předělává a těžko
přesvědčíš ostatní, že to tak
není. A často ti připadá, že
ať děláš, co děláš, nemáš
šanci, protože lidi to tak
zkrátka mají zavedené a
věří, že to nemůže být jinak.
Vy jste toho ale stihli dost
a po cestě jste od Huga
tak trochu odcházeli a
zase se k němu vraceli,
ne? Jednu dobu jste dokonce měli Hugo i hospodu v Kunčicích. Jak vás
to napadlo a jak dlouho
jste to takhle provozovali?
To už je taky dlouho. Ani
nevím, jak jsme k tomu
přišli. Někdo se o té možnosti v Kunčicích zmínil a mně
se ten nápad líbil. Tak jsem
si ji od obce pronajala a
Pavel zůstal naplno v Hugu.
Ale nebylo to jednoduché,
protože
hospoda
v Kunčicích byla tak moc
závislá na sezóně,

že nájem na zbytek roku
nešel prakticky utáhnout,
Hugo taky nevydělávalo
nijak oslnivě, a do toho jsme
byli nakonec oba už vyčerpaní, takže jsme se rozhodli
v Kunčicích skončit a Hugo
pronajmout.
Co jste pak dělali?
Pavel šel pracovat na montáže, což nám mimochodem
nadlouho
pomáhalo
i
s Hugem, když byly slabé
časy, no a já jsem byla chvíli
doma, ale pak jsem skoro
rok dělala pro změnu
v Šenku. Což ukončila vlastně nemoc, protože jsem
dostala zánět mozkových
blan. A když jsem se uzdravila, vzala jsem si zpátky
Hugo a začala znovu.
A vracela ses odpočatá a
s chutí? Hlavně jsem to chtěla znovu
zkusit změnit. Jenže ta stará
pověst a atmosféra v Hugu
byla v té době znovu posílena, protože ji měli pronajatou mladí kluci, otevírali ji
brzo, končili pozdě a já už
zase neměla, jak a co měnit.
Spíš jsem začala dělat
vlastně nepopulární kroky,
jako že jsem začala otevírat
později – nejdřív v jednu
hodinu, jenže pak jsem
zjistila, že to tam beztak do
večera prosedím a nevydělám si ani na tu elektřinu,
tak jsem začala ještě později. Takže začátek ještě možná šel, ale pak se zase dostavily krize.
Jaké krize myslíš – že
nechodili lidi, a nebo, že
jsi ztrácela chuť a elán?

Začne to samozřejmě tím,
že nechodí lidi a pak už i ty
jsi z toho unavená, že pořád
na někoho čekáš a rychle
ztrácíš chuť do té práce,
protože nevidíš smysl. Máš
pocit, že tomu věnuješ
spoustu času, ale nevidíš
žádný obrat k lepšímu. Hele,
ono totiž, i když se snažíš
udělat věci líp, tak často ti
lidi nadají, že jsi to tak
nenechal.
Když jsme udělali topení,
tak nám někteří vyčetli,
proč už tam nemám krb, že
se chtěli u něj ohřívat a když
jsme například udělali nové
záchody, na které si člověk
musí navíc půjčit peníze,
byli takoví, kteří nám nadali, že už to není to správné
retro Hele a jaký byl vlastně
rozdíl
podnikat
v devadesátých letech a
třeba teď?
Pro nás osobně to bylo tak,
že v devadesátých letech to
bylo jednodušší, chodilo
hodně lidí a celkově to bylo
svobodnější. Teď mě například štve, že si člověk nemůže ani ve svém domě dělat,
co chce, je daleko více byrokracie a vlastně i když od
státu nic moc nechceš, spíše
ti ještě v drobném podnikání hází všemi těmi příkazy a
zákazy klacky pod nohy. A
buď přežiješ nebo nepřežiješ. Vždyť kolik drobných
podnikatelů už takhle skončilo…
Jaký je podle tebe největší problém při podnikání
v pohostinství?
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Při takovém malém podnikání jsou to samozřejmě
peníze, protože pořád je
vlastně točíš. Když o víkendu vyděláš, musíš jít
v pondělí něco zaplatit, pak
nakoupíš zboží a zase nemáš volné prostředky….
A pořád jsi závislá na
těch lidech, kteří přijdou
nebo nepřijdou…
Jasně a pak víc prosvítím,
než vydělám.
A tak teď na druhou
stranu. Co tě na té práci
baví? Protože něco tě
bavit musí, když to děláš
tak dlouho? Když mám hospodu plnou
normálních lidí. - Když
přijdou, dají si pití, posedí a
pokecají, to je super. Dneska
mě třeba nebaví moc, když
přijde stůl plný lidí, ale
každý má svůj mobil, kouká
do něj a vůbec se mezi sebou
nebaví. Už jsem si říkala, že
zavedu nějaký trezor, kde
lidi budou muset odevzdat
telefonV posledních dvou letech
ale Hugo prošlo docela
výraznými změnami.

První samozřejmě byla
možná spíš nedobrovolná, a tou byl protikuřácký zákon. Jak ovlivnil
takovou hospodu, jako je
Hugo?
Jo, ze začátku jsem na to
nadávala, ale pak jsem si už
říkala, že to aspoň prospěje
i mně, protože jsem sama
kuřák, a takto toho aspoň
v práci moc nevykouřím.
A dneska mi to už rozhodně
ani nevadí. Začali sem konečně chodit i jiní lidi, kteří
sem předtím právě kvůli
tomu nechodili.
A ti mladí, kteří na začátku
brblali, že to už není Hugo,
tak dneska už chodí zase
vcelku rádi.
A pak zcela neoddiskutovatelná změna, která je
viditelná na první pohled, po všech těch letech
jsi změnila vzhled hospody. Dala jsi více takový
moderní
jihoevropský
vzhled, bílé stoly, rustikální výbava, to co je
dnes tolik populární.
Proč jsi to vlastně udělala?

Protože jsem chtěla, aby to
bylo tady hezčí a čistší a
tenhle styl se mi líbí. Chtěla
jsem to prostě už nějak
rozseknout a změnit, aby
z toho už nebyla taková
hnusná zaplivaná čtyřka.
Toho už jsem měla dost.
Díky tomu, že se přestalo
kouřit, jsem si mohla dovolit
tenhle světlý styl.
Taky máš momentálně
tři piva na čepu, která
tady všude nejsou a jsou
výborná! Vyplatila se ti i
tato změna?
Je pravda, že jsem začala
před pár roky točit Svijany
a lidi si na ně celkem rychle
zvykli a pak jsem na doporučení pár lidí začala i
s Radegastem a ten se už
točí snad nejvíc a chodí na
něj speciálně hodně lidí.
K tomu jsi přidala pizzu,
která, mám pocit, taky
začala být velmi populární…
Vzhledem k tomu, že večer
už se tady nikde prakticky
nevaří, hodně lidí toho
využívá a pizzu si tady dá
nebo si ji vezme s sebou.

INZERCE

7
Chystáš ještě nějaké
změny do budoucna?
Tak jsou takové, které potřebují čas a investice, jako
jsou další změny vzhledu
hospody, a pak takové, které
jsem moc chtěla, ale mám
strach, že je nebudu mít jak
udělat.
Dlouho si plánuji, že začnu
vařit a přizpůsobuji tomu
vnitřní prostory, ale teď o
tom čím dál více pochybuji,
protože se mi dlouhodobě
nedaří najít zaměstnance a
sama rozhodně nemůžu
uklízet, dělat papíry, zboží,
obsluhovat na place a ještě
vařit a sama si to jídlo roznášet…
A jak jsi na tom tedy teď?
Po těch změnách? Mně
totiž připadá, že Hugo
chytlo druhý dech…
Musím přiznat, že i přesto,
že pořád někteří změnám
nevěří a mají ty své stereotypy, celkově je to lepší… (Janoušková)
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Lesní plody Starého Města
Dřín obecný a rakytník řešetlákový
Globální oteplování, změna
nástupu ročních období a
výkyvy počasí jsou aktuální
skutečnosti, kterých jsme v
posledních letech očitými
svědky.
Staroměstskou
přírodu sužují větrné či
kůrovcové kalamity porostů s nevhodnou druhovou
skladbou, vyschlé půdní
horizonty z důvodu nerovnoměrného rozložení dešťových srážek, příliš vysoké stavy zvěře a další problémy způsobené lidskou
činností. Žijeme totiž v
době, kdy je standartem
vlastnit dvě auta v rodině a
na místo mechanické váhy
a budíku cpeme monočlánkové baterie i do kartáčků
na zuby. Nemůžeme se pak
divit klimatickým změnám
způsobeným konzumním
stylem života každého z
nás.
V dnešním článku si představíme dva druhy keřů,
pro které klimatické změny
nepředstavují
zásadní
problém a naopak nám
mohou pomoci obohatit
staroměstské zahrady o
dříve ne příliš pěstované
druhy ovoce. Prvním keřem, kterému se díky otep-

lování bude na Staroměstsku dařit je dřín obecný
/Cornus mas/. Jedná se o
náš domácí keř, rostoucí v
teplejších oblastech republiky, častý druh lesních

světlin, mezí a porostních
okrajů. Na Staroměstsku se
s ním v lese nesetkáte,
nicméně pěstován v zahradách roste a plodí. Plodem
jsou červené peckovice dřínky sladkokyselé chuti,
které lze konzumovat i
přímo z keře. Dřínky obsahují veliké množství vitamínu C a hodí se proto k

výrobě zavařenin, sirupů, kompotů a džemů.
Vysazením dřínu ve vaší
zahradě tak získáte nejen
nevšední zdroj ovoce, ale
také estetický prvek,
jelikož keř ještě před
olistěním velice pěkně
kvete, drobnými žlutými
květy.
Dalším keřem, který si
pomalu hledá cestu do
staroměstských zahrad a
vzhledem ke svým plodům
si zaslouží naši pozornost
je rakytník řešetlákový
/Hippophae rhamnoides/.
Druh jehož domovem jsou
pobřeží Skandinávie i jižní
Evropy, nejvyšší Evropská
pohoří i náhorní plošiny
Sibiře a Tibetu.
Keř je dvoudomý, a proto je
důležité, pokud v okolí
ještě rakytníky nerostou,
vysadit zároveň samčí i
samičí keře. Odměnou vám
pak budou v září dozrávající oranžové vejčité peckovice hořkonasládlé chuti.
Plody, pokud nejsou sbírány, zůstávají na větvích
dlouho do zimy. Jejich
uplatnění v léčitelství a
kuchyni je obrovské. Kromě vitamínu B udržujícího

funkci nervové soustavy,
kyseliny listové důležité
pro krvetvorbu, obsahuje i
vitamín D důležitý pro
správný vývoj kostí, vitamín K, ovlivňující krevní
srážlivosti, antioxidanty a
vitamín C, jehož doporučenou denní dávku pokryje
již jedna jediná bobulka. I
přes různé recepty na sirupy, likéry a marmelády je
nejlepším způsobem konzumace ta přímá, rovnou z
keře, nebo zmražené bobulky jako doplněk sladkých
pokrmů, jogurtů apod. Keř
rakytníku vyžaduje slunné
stanoviště a stejně tak jako
dřín, lehčí propustné půdy
bohaté na vápník. (Gol)

KVĚTNOVÉ VAŘENÍ

Pečené kuře s fazolemi a chřestem

Když jsme přemýšleli, co dobrého a možná nového si uvařit v květnu, volba padla na nejtypičtější sezónní produkt tohoto měsíce a tím je
bez výhrady chřest. V naší kuchyni často opomíjený, ale delikátní, plný vitamínů a pro svou chuť velmi populární v různých kuchyních
napříč světem. Chřest seženete ve 2 variantách – bílý nebo zelený. Bílý chřest roste v zemi, oproti tomu zelený chřest roste nad zemí.
Bílý chřest má jemnější chuť, zelený zase obsahuje více vitamínů. A jak jej připravíte? Je-li zelený chřest mladý, nemusíte ho vůbec loupat, stačí jej omýt a odlomit spodní dřevnaté části, které jsou příliš tvrdé. Zbylé části povařte chvíli v osolené vodě, poté rychle zchlaďte
a chřest je připraven k další úpravě. Bílý chřest musíte oloupat vždy.
Ingredience: 1 chlazené kuře, olivový olej, mořská sůl, černý pepř, 1 hrst čerstvého rozmarýnu, 250 g zeleného chřestu, 250 g bílého chřestu, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 1 pálivá paprička, 100 g suchých fazolí (namočené přes noc), 2 lžíce másla, 150 ml suchého bílého vína , 1
hrst petržele
Postup: Fazole namočíme přes noc do vody a uvaříme doměkka. Omyté a osušené kuře rozporcujeme na menší kousky a vložíme
do zapékací mísy. Osolíme, opepříme, polijeme olivovým olejem, posypeme nasekaným rozmarýnem a promícháme, aby byly všechny
kousky ochucené rovnoměrně. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C. Mezitím připravíme chřest - očistíme a odřežeme dřevnaté konce
(asi 1 – 2 cm). Nadrobno nakrájenou cibuli a česnek a na kolečka nakrájenou pálivou papričku zbavenou semínek orestujeme
v rozehřáté pánvi s olivovým olejem. Přidáme na menší kousky nakrájený chřest. Chvíli spolu restujeme a poté přidáme uvařené scezené
fazole a máslo. Jakmile se máslo rozpustí, osolíme, opepříme, podlijeme vínem a povaříme, dokud se neodpaří alkohol. Takto připravenou směs rozprostřeme na dno zapékací mísy, na ni položíme kousky předpečeného kuřete a pečeme dále při stejné teplotě ještě
asi 45 minut. Upečené kuře posypeme nasekanou listovou petrželí. (red)
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Co je Euroregion Glacensis a
jak s ním souvisí Staré Město?

Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení obcí, měst a krajů.
Cílem tohoto mezinárodního sdružení, kterého je
naše město členem, je rozvoj přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem
na různých úrovních. Zasahuje do kulturních, sociálních,
hospodářských
a infrastrukturních oblastí
života občanů. Hlavním
motivem sdružených měst
a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními
představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou
stranách hranice, vedoucí
k postupnému vyrovnávání
ekonomického i sociálního
rozvoje ve snaze zachování
společného
kulturního
dědictví
pohraničních
území. Euroregion byl
založen podpisem smlouvy
o vytvoření česko-polského
Euroregionu Glacensis dne
5. prosince 1996 v Hradci
Králové. Sídlo sdružení je
v Rychnově nad Kněžnou,
kde také působí sekretariát
české části euroregionu.
Sídlem polské části a tím
i sekretariátu je Kłodzko.

Euroregion leží na území 3
krajů, Královéhradeckého,
Pardubického
a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické
vazby Kladska a Čech vedly
k tomu, aby zakladatelé
euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný název euroregionu i
jako symbol společné minulosti, současnosti a společné
budoucnosti. Euroregion se za svou
historii zasloužil o velké
množství
investic
v pohraničí.
S jeho podporou se však
uskutečnilo také množství
kulturních a společenských
akcí a podpořil množství
přeshraničních
projektů
pro občany. Veřejně známé
aktivity jsou například
organizace projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo
budování nových rozhleden na česko-polské hranici. Více informací o činnosti
najdete na internetových
stránkách
www.euroglacensis.cz
V našem městě se například s podporou Euroregionu Glacensis vybudovala
vyhlídka z radniční věže a
ozvučení a osvětlení Kulturní domu a nová opona,
spolufinancoval se nákup
historických stánků a pivních setů, které nám slouží
při různých příležitostech
dodnes, vánoční zvonička,

uskutečnila se celá
řada aktivit – Česko-polské
kulturní
dny,
v rámci
českopolského
projektu
se poprvé
uskutečnil
Mezinárodní
výstup na Králický Sněžník
a Přejezd Kladského sedla
na koloběžkách, Jarmark
řemesel a kultury a propagace regionálních výrobků,
kdy jsme společně představili naše speciality, Sportovní dny s naším polským
partnerem, umělecké dílny
(malování pravou mozkovou hemisférou, voskové
obrázky, drátování, malování na hedvábí, tisky na
trička a skleničky), kurz
karate, jazykový kurz polštiny, společné kurzy gymnastiky, hudební kurz a tak
bych mohla jmenovat další.
V rámci společných projektů jsme organizovali fotografické kurzy a navazující
fotografickou
soutěž,
vznikla celá řada propagačních materiálu – brožurky, mapy, kulturní kalendáře a informační letáčky. V neposlední řadě se
upevnily vztahy nejen
nejen na institucionální
úrovni partnerských měst
Staré Město a Stronie
Slaskie, ale vytvořily se

také přátelské vztahy mezi
občany obou měst.
Pokud vás zajímá, jak vypadal a vypadá Euroregion
Glacensis, můžete si prohlédnout novou publikaci
s názvem „Historický atlas
Euroregionu
Glacensis
aneb Euroregion Glacensis
ve starých mapách“. Jedná
se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která
zobrazuje
česko-polské
pohraničí ve starých historických mapách a najdete
v něm mapy již od 15. století. Publikace je obohacena
mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti.
Jedná se o neprodejnou
publikaci, která slouží pro
osvětovou a vzdělávací
činnost. Atlas k zapůjčení
pro občany je možný
v místní knihovně. Atlas
map
je
zveřejněn
v elektronické podobě na
webových
stránkách
www.euro-glacensis.cz.
(Euroregion
Glacensis,
Windová)

INZERCE
Mladá 4členná rodina hledá zachovalý dům ke koupi ve Starém Městě.
Děkujeme předem za nabídky.
Tel: 736 775 220.
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Usnesení Rady města
Výpis z usnesení z 9. rady města Staré Město
ze dne 20. 3. 2019

č. 69: rada města schvaluje parkování na pozemcích p.č.
2295/1, 198, 250/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem
č. 70: rada města schvaluje zapůjčení stánků a pivních
setů, promítací techniky dne 12. a 13 .7. 2019
č. 71: rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IZ-12-8001152/VB/001 ve Velkém
Vrbně a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
č. 72: rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1427/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem
č. 73:
rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č. 1053/16 zahrada o výměře 365 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
č. 74: rada města schvaluje zařazení žádosti M. M. do
seznamu uchazečů o byt.
Rada města bere na vědomí:
- Informaci k uvolnění fin. prostředků ve výši
12 165 761,85 Kč na učebny pro klíčové kompetence v ZŠ
Staré Město, rada města předává k projednání v ZM a doporučuje ZM přijetí dotace,
- Dopis MMR k přijetí uvolněných prostředků, který bude
odeslán po schválení přijetí dotace ZM,
- Oznámení termínu konání Bioslavností,
- Žádost o splátkový kalendář na odkoupení bytu v Nové
Senince č.p. 5, žádost se postupuje k projednání ZM,
- Výkaz prací v lese města Staré Město za rok 2018,
- Informaci Ing. Riedlové z MěÚ Šumperk k ÚP pro Staré
Město

Výpis z usnesení z 10. rady města Staré Město
ze dne 1. 4. 2019

č.75: rada města postupuje žádost na odkoupení pozemku v k.ú. Nová Seninka, p.č. 97/4 o výměře 1 817 m2
k projednání v zastupitelstvu a rozhodnutí o vyvěšení záměru prodeje.
č.76: rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku
v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem, p.č.
273/14 o výměře 105 m2
č.77: rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, Hanušovická 159, Staré Město paní V.K.
č.78: rada města schvaluje vyřazení knih z fondu knihovny.
č.79: rada města schvaluje renovaci pamětní desky na
domě č.p. 70, nám. Osvobození, Staré Město.
č. 80: rada města schvaluje provedení opravy stodoly u
DPS firmou BOBISTAV s.r.o. U Habrovky 247/11, Praha 4 ,
pobočka Jeseník Za Podjezdem 495, Jeseník 790 01 za
cenu 143 582,- Kč bez DPH.
č. 81: rada města schvaluje provedení zateplení haly ve
sběrném dvoře (lis na odpady) firmou BOBISTAV s.r.o. U
Habrovky 247/11, Praha 4 , pobočka Jeseník Za Podjezdem
495, Jeseník 790 01 za cenu 351 089,- Kč bez DPH.
v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, p.č.
3244/9 o výměře 30 m2
č. 83: rada města schvaluje smlouvu o zajištění péče o
toulavé psy s AJSHA a.s. Čechy pod Kosířem na umístění
dvou psů, kteří jsou dlouhodobě umístěni v našem útulku.
č. 84: rada města schvaluje dodatek smlouvy č.4 ke

smlouvě o dílo č.17/12 uzavřenou s firmou SURPMO a.s.
Opletalova 1626/36, Praha 1 na dopracování územního
plánu pro Staré Město a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
č. 85: rada města schvaluje zakoupení vstupenek na
Revuální operetu BOOGIE WOOGIE na den 7. 10. 2019.
č. 86: rada města pověřuje organizační složku MBH
zajištěním přívodu vody na přípravu ledové plochy na
sportovním hřišti u ZŠ a zakoupením speciální folie na
povrch hřiště.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města č. 6 na jednání dne 25. 3. 2019:
- schválilo rozpočet města na rok 2019 a správcům rozpočtu uložilo zapracovat položky jednotlivých paragrafů (kapitol) dle platné rozpočtové skladby,
- určilo starostu města Jiřího Kampa jako zástupce města
pro jednání o pořízení územního plánu města,
- schválilo plán práce finančního výboru na rok 2019,
- uložilo Lukáši Korešovi, předsedovi kontrolního výboru
přepracovat plán činnosti kontrolního výboru ve spolupráci s JUDr. Ing. Antonínem Krejčím, MBA.
Celé usnesení je na webových stránkách města a na úřední
desce.
Komentář k rozpočtu na rok 2019:
Usnesení č. 39/19: zastupitelstvo města Staré Město
schvaluje rozpočet města na rok 2019 v předloženém znění
- členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů: příjmy:
48 468 tis. Kč
financování
16 155 tis. Kč
výdaje
64 623 tis. Kč
Komentář starosty:
Ve výdajích máme naplánovány tyto akce:
- Oprava komunikace Křižíkova a na sídl. 1 máje, zde
žádáme o dotaci 2 mil.Kč
- Výměna kabeláže veřejného osvětlení na sídl.1 máje 800
tis.Kč
- Projekt na vodovody v místních částech 1,606 mil.Kč
- Vrty na vodu v místních částech 500 tis. Kč
- Výměna schodů na radnici a dokončení opravy fasády 1
mil. Kč
- ZŠ předfinancování zřízení učeben 2.3 mil. Kč
- Kotelna v ZŠ výměna kotlů 3,5 mil. Kč
- Nový elektromobil (náhrada za multikáru) 1,250 mil. Kč
- Vybudování nového informačního střediska v č.p. 359 1
mil. Kč
Toto jsou hlavní akce, které máme naplánované v letošním
roce. Neuvádím provoz bytového hospodářství, svoz komunálního odpadu, dokončení stavebních úprav na kulturním domě a jiné výdaje. Získali jsme dotaci na přístavbu
k základní škole cca 12 mil. korun. Jedná se o zbourání
šaten a postavení nových šaten s dílnami a v patře bude
nová učebna. Do budovy školy bude bezbariérový přístup
výtahem v uvedené přístavbě. Tuto stavbu ale
předpokládáme zahájit až v příštím roce. Musíme nejdříve
vyřešit kotelnu v ZŠ a potom můžeme stavět. Doufám, že se
nám vše podaří a uděláme ještě víc, než jsme si
naplánovali. (Starosta města)
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Informační schůzky k vodovodům v místních
částech
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodů pro místní části Starého Města - vodovody pro Chrastice, Stříbrnice, Novou Seninku a Kunčice.
Rádi bychom proto seznámili všechny, kterých se tato
problematika týká, s projektem. Seznámení plánujeme
na 18. května 2019 dle následujícího harmonogramu:
Chrastice
9 hod
Balnea
Stříbrnice
10.30 hod Pension U Kampů

Nová Seninka
12 hod Chata Nová Seninka
Kunčice
13 hod Stará škola
S projektem Vás seznámí projektant pan Horák od firmy
Vejtasa s.r.o. a Ing. Doležal. Budete mít možnost zjistit
trasu vodovodního řadu, připojení na vodovod a spoustu
informací k plánovanému projektu. Kdo se o tuto akci
zajímá, určitě přijďte! (Starosta města)

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019 2020

Zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok proběhne 9. května 2019
v budově Mateřské školy (ul. Školní 76) od 12. 00 do 14. 00. Je doporučené
přivést s sebou dítě, které bude školku navštěvovat, a zároveň je třeba přinést
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Více informací k zápisu, popř. přihlášku najdete na webových stránkách školky. (red)

Vítání občánků

V pátek 8. února 2019 jsme přivítali v obřadní síni městského úřadu 12 nových občánků města. Přejeme jim šťastné a
radostné dětství. Velké poděkování patří paní učitelce Šimové a dětem z mateřské školy za pěkné vystoupení při slavnostním obřadu. (KSZP)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu oslaví svá významná životní jubilea:
Urban Albert
Žofie Haasová
Květoslava Hanusová
Marta Hýžďalová
Žofie Jílková
Anna Klimešová
Marie Krňávková
Libuše Kubíčková
Marie Pešková
Zdenka Poláchová
Libuše Russnáková
Marie Sedláčková
Zdeňka Šafářová
Antonín Uher
Marta Zámečníková

Dne 11. dubna 2019 oslavila
paní Růženka Danielová z Kunčic své životní jubileum.

Do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví z celého
srdce přeje manžel, dcera Anna a syn Štefan s rodinami, všechna vnoučata a pravnoučata.
Dne 15. května 2019 uplyne 5let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Pavel Morong.

Narozeni:
Kristýna Navrátilová
Martin Girga

Úmrtí:
Marie Patermanová

S láskou vzpomínají manželka, dcery Marta a Jitka a syn Miroslav s rodinami.

Jarní sbírka textilu je opět tady!

Máte doma nepotřebné oblečení, bytový textil, peřiny
nebo hračky, které už nevyužijete a rádi byste je „poslali“ dál? Zapojte se do jarní sbírky pro neziskovou
organizaci Diakonie Broumov.
Sbírka se uskuteční ve dnech
ponělí 20. 5. – čtvrtek 23. 5 .2019
v Kulturním domě Staré Město.
Otevírací doba:
Po, út, st: 8-12 a 13-15 h, čt: 8-12 a 13-17 h.
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 odřezky
a zbytky látek),
- hračky nepoškozené a kompletní,
-domácí potřeby, nádobí, menší funkční elektrospotřebiče.
Prosíme všechny dárce, aby respektovali tato
PRAVIDLA SBÍRKY:
- veškeré darované věci musí být čisté, suché
a nepoškozené!
- věci zabalte do pevných pytlů, tašek, krabic (nikoliv
do odpadkových sáčků, jsou příliš tenké!)
- pytle, tašky, krabice dobře zavažte provázkem nebo
přelepte izolepou!
NESBÍRÁ SE: nebezpečný odpad (ledničky, televize, počítače…), velkoobjemový odpad (koberce,
matrace, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky…).
Tyto věci patří do sběrného dvora.

Český den proti rakovině 2019
23. ročník „Květinového dne“ se koná ve středu 15. května
2019. Náš prodejní stánek bude opět u horní kašny na
náměstí od 8 do 17 hodin.
Minimální prodejní cena zůstává stále 20,- Kč za jednu
květinku.
Symbol sbírky – žlutá kytička měsíčku lékařského bude
mít tentokrát stužku meruńkové barvy.
Hlavní téma letošní sbírky je nádorová onemocnění plic.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky do této sbírky!

Komise pro zdravotní a sociální péči
pořádá pro seniory zábavné odpoledne s názvem

KLOBOUKOVÁNÍ
Ozdobte svůj klobouk a přijďte se pobavit
dne 10. května ve 14.oo do kulturního domu.
Pro dobrou pohodu je zajištěna hudba i občerstvení.
Akce je určena pro pobavení a klobouk není nutný !
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Fotbalové soustředění ml.
přípravky TJ Baník Staré
Město
V průběhu měsíce března
2019, proběhlo fotbalové
soustředění mladší přípravky Baníku Starého
Města v obci Červená Voda,
konkrétně v areálu a okolí
penzionu Ječmínek. Během
prodlouženého
víkendu
děti ve věku od 5 do 11 let
se připravovaly na nadcházející fotbalovou sezónu a
to čtyřmi tréninkovými
jednotkami denně. V areálu
nám bylo umožněno trénovat na hřišti s umělým
povrchem a ve volných
chvílích
jsme
měli
k dispozici wellness proce-

dury. Za nadstandartní
služby, které nám byly
umožněny, patří velké
poděkování sponzorům.
Jako hlavní sponzor celého
soustředění bylo Úsovsko
Agro s.r.o. Dále nás podpořili: chata Profesor, LESLIPI s.r.o., chata Junior,
Marcel Krobot s.r.o., Eva
Vašicová-obuv, WANDER
CZECH s.r.o., Farma Morava
spol s.r.o., Vlastimil Váňa,
Martina Durďáková, manželé Moravčíkovi, Svoboda
Karel, ORIŇÁK STEEL, pan
Tiefenbach, Jaroslav Ceh.
Všem bych chtěl moc po-

děkovat, za jejich finanční
podporu, které si moc
vážíme.
Soustředění se zúčastnili
hráči: Gabriela Váňová,
Amálie Nešporová, Natálie
Vojtišková, Valérie Gebelová, Matyáš Moravčík, Tobiáš Moravčík, Adam Lux,

Vojtěch Hýžďal, Matyáš
Šimek, Samuel Leško. Za
jejich vzorný přístup a
nasazení jim děkuji a přeji
úspěchy nejen ve fotbale.
(Za TJ Baník Staré Město
Jaroslav Klemsa ml.)

Ředitel školy informuje
Kam s nimi?

Tuto otázky si každé
prázdniny kladou někteří
rodiče našich žáků školou
povinných.
Družina
o
prázdninách
nefunguje,
letní tábory stojí peníze, ne
každý má v záloze prarodiče či jiné příbuzné nebo
známé, kteří by byli ochotni děcka pohlídat, a to
nejlépe zadarmo.
Operační program zaměstnanost právě na takovou
situaci reaguje. Staroměstská škola se rozhodla aktivním pracujícím rodičům
vyjít vstříc. Ředitel školy
požádal v tomto programu
o financování letních příměstských táborů pro děti.
Po dobu 3 let tj. 2019, 2020
a 2021 budou probíhat
vždy 3 týdny na začátku
července letní tábory. Projekt pokryje nejen platy
vedoucích, ale i např. materiál na aktivity. Rodiče
dětem hradí pouze obědy a
svačinu z domu.
Přednost budou mít rodiče,
kteří vyplnili dotazníkové
šetření na podzim roku
2018. Jelikož se jedná o

projekt s finanční podporou EU, bude zatížen drobnými
administrativními
úkony ze strany rodičů.
Podrobné informace budou
rodičům sděleny během
května, případně června,
kdy plánujeme informační
schůzku pro zájemce. Informace budou pak dostupné i na webu školy.

Učebny pro klíčové
kompetence

Asi málokdo už věřil, že by
tento odvážný projekt
mohl být podpořen. Byl
totiž na cca 15. místě záložního seznamu podobných projektů v rámci 47.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Po 2 letech přišla
konečně pozitivní zpráva,
že obdržíme částku přesahující 12 mil. korun na
rekonstrukci školy. Projekt
je zaměřen na stavbu a
stavební úpravy objektu ZŠ
mezi hlavní budovou a
tělocvičnou, kde kromě
bezbariérového
výtahu
vyroste také nová šatna
s učebnou
polytechniky,

nová počítačová učebna
a multimediální sál
včetně vybavení. I žáci
malé
školy
v pohraničním regionu
si zaslouží mít kvalitní
podmínky pro vzdělávání.
Jsme rádi, že tento
zatím největší školní
investiční projekt je od
začátku
podporován
zastupitelstvem města.
Daří se nám takto naplňovat
dlouhodobou
koncepci rozvoje školy.
Investorem akce je
Město Staré Město.
Finanční
spoluúčast
činí cca 10%. Termín
realizace projektu je 20.
1. 2021. Vizualizaci
projektu naleznete na
stránkách
školy
www.zssm.cz.

Zápis do 1. třídy ZŠ

V úterý 16. dubna proběhl
na základní škole zápis
prvňáčků do základního
vzdělávání. Dostavilo se
celkem
21
dětí
v doprovodu svých rodičů.
V letošním roce jsme se

pokusili dětem usnadnit
přechod z mateřské školy
na základní tím, že jsme
zorganizovali několik pobytů přímo v základní škole
v rámci projektu „Těšíme
se do školy“ Poděkování
patří zejména Mgr. Ireně
Matkovské, která vytvořila
kreativní náplň všech aktivit a dětem se zodpovědně
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věnovala. U dětí jsme zaznamenali velký pokrok v
dovednostech, vyšší motivaci i ztrátu ostychu před
novým prostředím. Zápis
byl pro děti, ale i rodiče,
příjemnou událostí. Těšíme
se na 2. září – tj. 1. školní
den školního roku 20192020, kdy děti i rodiče
slavnostně přivítáme v 1.
ročníku ZŠ, tradičně na
městské radnici. Fotografie
ze zápisu naleznete na
webu školy.

14
března 2019. Tam nás
reprezentovali už jen ti
nejšikovnější, a kteří to
byli? V Šumperku recitovali
tito žáci: Matěj Man (1.
třída), Natálie Řehová (2.
třída), Sára Volná (3. třída),
Ema Pacalová (4. třída),
Andrea Pacalová (5. třída),
a Tereza Volná (7. třída).
Naši žáci se snažili opět
podat co nejlepší výkon,
vzorně reprezentovali naši
školu i svou třídu. Mrzelo je
sice, že už dál nepostoupili,
ale určitě získali dobrou
zkušenost a zajímavý zážitek. A do budoucna jim
budeme držet znovu palce.

Moravský zvoneček

Postupová
přehlídka
v sólovém zpěvu se již
definitivně od příštího roku
bude jmenovat O hanáckyho kohóta, neboť regionální kola pořádá Hanácký
folklórní spolek. Pro naše
zpěvačky to ovšem znamená připravit si dvě písně
pouze z tohoto kraje již do
základního kola, což není
jednoduché ani v přednesu.
Přesto 6 děvčat ze Staráčku
(Sofie Nejedlá, Sára Suchomelová, Adéla Pacalová,
Barbora Látalová, Tereza
Šlégrová a Tereza Nejedlá)
se tohoto náročného zpěvu
bez doprovodu zúčastnilo a
čtyři z nich postoupily do
okresního kola, kde si Terezka Šlégrová vyzpívala
Zlaté pásmo. Gratulujeme.

Dětský pěvecký sbor
Staráček překvapením 49. ročníku festivalu
Zlatá
lyra
v Šumperku
Jako nováček se v sobotu 6.
dubna představil náš staroměstský školní sboreček
na nesoutěžní přehlídce
dětských pěveckých sborů,
jehož organizátorem je
slavný šumperský sbor
Motýli. A dá se říct, že jeho
vystoupení bylo překvape-

Akce mateřské školy

ním hlavně pro odbornou
porotu, která v závěru
každého z pěti koncertů
(zúčastnilo se 21 dětských
sborů) ústně hodnotila a
radila sbormistrům. Porota
u našich dětí velmi ocenila
jejich pěvecké vystupování,
správnou
intonaci
i
v náročných dvojhlasech,
které v této věkové kategorii zařadil pouze náš sbor.
Porotu a hlavně diváky si
ale nejvíc získal svým originálním a pestrým programem, který přitom
nesměl být delší než 10
minut. Dvaceti dvěma dětem, které se zúčastnily
tohoto pěveckého maratonu, a zejména sbormistryni
Mgr. Lence Jílkové, tedy
patří obrovské uznání,
neboť Staráček více než

důstojně
reprezentoval
Staré Město.

Recitační soutěž

Dlouholetou tradicí na naší
škole je pořádání recitační
soutěže. Každým rokem
mohou naše děti předvést
své nesmělé i odvážné
recitační výkony. Od 1. až
po 9. třídu se soutěže zúčastňují v třídních kolech
všichni žáci a dokazují, že
přednes básně a vzorný
přístup k soutěži patří
k jejich dovednostem. Po
třídních kolech pak probíhá školní kolo ve 2 etapách,
pro 1. a 2. stupeň zvlášť, to
se uskutečnilo 19. a 20.
února 2019. Naši žáci se
snažili předvést své nejlepší výkony, aby pak mohli
postoupit do okrskového
kola v Šumperku. Proběhlo
přesně za měsíc, tedy 20.

Předškolní děti se na začátku dubna vydaly na pěší
výlet do Kunčic, kde si
pochovaly malá jehňátka a
kůzlátka. Další týden se
podívaly na policejní stanici do Hanušovic. Prohlédly
a vyzkoušely si vybavení
policistů. Mohly si vyzkoušet pobyt v cele a posadily
se i do policejního auta.
Také navštívily zahradu
mateřské školy v Hanušovicích a výlet byl zakončen
výbornou zmrzlinou. Děkujeme všem, kteří nám tyto
akce umožnili, protože děti
si oba dva výlety velmi
užily.
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