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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červen 2019

roč. XXV

č. 6

8Kč

Radnice po čtyřsté a pořád jako zamlada
V několika
předchozích
číslech jsme vám představili
naši letošní jubilantku –
radnici – z pohledu jejího
vzniku a vývoje, pověstí,
které se k ní váží i těch,
kteří seděli v jejím čele a
řídili ji. V červnu přijde
konečně řada na tolik očekávané narozeniny. Dostali
jsme se tedy konečně do
přítomnosti, a tak bychom
dnes rádi tak trochu propojili minulost s přítomností přidáme jednu krátkou
historku vysvětlující námi
zkoumanou záhadu radničního kříže z úst pamětníka,
podíváme se, co se chystá
k oslavám slavného výročí a
představíme vám hned dvě
důležité skupiny osob, které
právě minulost s přítomností města zprostředkovávají nejvíce. Na první pohled nejsou tak viditelné
jako ti, co radnici vedou, ale
jsou
neméně
důležité.
Stručně vyjmenujeme kronikáře i kroniky, který život
města a radnice zachycují, a
v rozhovoru tohoto čísla
také představíme ženy,
které v rámci své práce
zaznamenávají naše životy i
životy našich předků a
potomků – matrikářky
Bohuslavu Dulovcovou a
Věru Peškovou.

Ti, co o nás psali a píší

Chcete-li dohledat něco
z historie Starého Města a
jeho obyvatel, není nic
snadnějšího než zapátrat

v archivech. Dějiny našeho
města a jeho okolí jsou
bohaté a vždy zajímaly ty,
kteří zachytili jeho osudy a
osudy lidí na papír a tím i
předali dalším generacím.
Kronikáři nejsou vidět tolik
jako ti, co rozhodují o vývoji
města, ale vytrvale nás
spojují s našimi kořeny, a
tak zůstávají i oni sami
trvalou a významnou součástí historie. Autorem
nejstarší kroniky Starého
Města nazvané „Pro memoriam – Kronika Starého
Města“ (1336 – 1750) byl
rodák ze Starého Města
Filip Jakub Freibeck, který
působil v druhé polovině
18. století jako kaplan
v kostele
sv.
Mořice
v Olomouci. Z této Freibeckovy kroniky čerpali všichni další staroměstští kronikáři jako Josef Kreuzer
(1336 - 1859), Johan R.
Pratsche: Kronika města
Moravské Staré Město
(1306 – 1894), Josef Wolf:
Kronika svobodného horního města Moravské Staré
Město (1306 – 1932) (viz
Pohledy do minulosti č.
22). První zápis v obecní
kronice po 2. světové válce
pochází až z roku 1951.
Průběh prvních šesti poválečných let bohužel kronikářsky
zachycen
není.
Obecní kroniku začala psát
učitelka zdejší školy Jiřina
Mičánková, kterou jmenovala rada MNV kronikářkou

v létě 1951.
Ve
vedení
obecní kroniky se až do
současnosti
vystřídalo
celkem devět
kronikářů:
Jiřina Mičánková (1951 –
1957), Drahomíra Hejlová (1958 –
1963), Jiřina Fadrná (1964
– 1980), Jan Petrla (1981 –
1988), Věra Pešková (1989
– 1990), Václav Černý
(1991 – 2005), Marie
Krňávková (2006 – 2009),
Jitka Mikulášová (2010 –
2012), Vladimír Černín
(2013 – 2018). Panu Černému vděčíme také za
krásnou knihu, která historii Starého Města shrnuje ve
formě, dle autorových slov,
vyprávění – Pohledy do
dějin Staroměstska (dostupná v TIC). Na jednání
RM dne 14. května bylo
rozhodnuto, že zpracováním městské kroniky bude
pověřena Jitka Urbanová
Pešková.

Jak to bylo s křížem

Vzhledem k tomu, že se
nám nepodařilo vypátrat
tolik záhadný osud dřevěného kříže v oficiálních
zdrojích, dovolte nám si
v tomto bodě zahrát tak
trochu na obecní drbnu.
Dostala se k nám totiž informace od pamětníka,
který si nepřeje být jmeno-

ván. Nemáme tedy sice
svědectví na papíře, ale o
nic méně platné a rozhodně
důvěryhodné, a tudíž jsme
za jeho sdílení moc vděčni.
Tak tedy. Jednoho dne šla
kolem kříže skupinka ovíněných kamarádů a jeden
z nich, říkejme mu pan S., se
rozhodl na kříž vylézt. Bohužel kříž byl už značně
prohnilý, a tak se i svým
návštěvníkem zřítil. Snad to
bylo i dáno tou dobou, ale
kříž už zkrátka nikdo neprojevil zájem obnovit, a
tak tiše zmizel z obrázků i
kronik, aniž by mu kdo
věnoval pozornost.

A jaké budou oslavy?

Tady můžeme pouze naznačit, neboť vedení města
se rozhodlo spojit oslavy
s Anenskou poutí, a tak si
budeme muset chvíli počkat.
Podle
informací
z města se ale můžeme těšit
na výstavu fotografií radnice, na dort, i na zajímavé
hosty. Takže se nechme
překvapit. (red)

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2019

2

PŘIPRAVUJE SE

Oslavy mezinárodního dne dětí ve Starém Městě
Na první červnový den jako
každý rok připadá Mezinárodní den dětí, a tak je více
než zřejmé, že se většina
víkendových akcí v bližším
i vzdálenějším okolí ponese
právě v duchu dětí. Nejinak
tomu bude i ve Starém
Městě.
Se svými ratolestmi může
oslavovat sami, ale upřímně - jak jinak by děti nejlépe oslavily svůj svátek než

ve společnosti kamarádů. I
proto vás a vaše děti zve
Kulturní zařízení města na
společnou oslavu Dne dětí.
Oslavencům ve Starém
Městě bude patřit nedělní
odpoledne 2. června 2019,
které bude zahájeno v
14.00 hranou pohádkou
„Vojta a strašidla“. Poté
budou pro děti připraveny
různé soutěže a aktivity.
V případě hezkého počasí

si
budou
moci účastníci i opékat
na ohništi.
Dětský den
se
bude
konat
u
Kulturního
domu a pro
návštěvníky
bude zajištěno občerstvení. Vstup je
zdarma. (red)

Přejezd Kladského sedla na koloběžkách
V sobotu 29. června se
můžete těšit na dnes již
tradiční sportovní akci,
která v letošním roce slaví
neuvěřitelné desáté výročí.
Jedná se o oblíbený a napříč generacemi hojně
navštěvovaný
Přejezd
Kladského sedla na koloběžkách. Akce původně
vznikla v rámci projektu
česko-polské spolupráce a
každoročně ji navštíví více
než sto nadšenců. Všichni,
kteří se jí zúčastnili nebo
dokonce pravidelně účastní, dobře ví, že nejde o
žádné sportovní výkony,
nýbrž především o setkávání lidí na hranici dvou
států, o sdílení zážitků a
dobré náladě. Mnozí si
sportovní zážitek rozšíří
tím, že dojedou na Kladské
sedlo po své ose, ať už na
své koloběžce nebo například na kole.

Ovšem, abyste se mohli
sjezdu účastnit, nepotřebujete žádný vlastní dopravní
prostředek. A to ani abyste
se dostali na místo srazu,
ani abyste si mohli trasu
sjet na koloběžce. Na místo
vás totiž dopraví autobus
ze Starého Města, který
odjíždí
z náměstí
buď
v 9.00 nebo ve 12.45 (autobus dále zastavuje na
zastávkách: nádraží ČD,
sídliště Květná, rozcestí
Kunčice, rozcestí Stříbrnice, zastávka Nová Seninka,
občerstvení
u
Vebera,
Kladské sedlo) a na místě
jsou pro vás přichystány
koloběžky
k zapůjčení
zdarma.
Sjezdu se není třeba obávat, ani pokud jste na koloběžce ještě nejeli, sjezd je
vhodný pro všechny. Jedinou podmínkou je věková
hranice 15 let a do 18 let je

po-

třeba mít helmu. Ani mladší děti ovšem nepřijdou
zkrátka, mohou si koloběžky zapůjčit a vyzkoušet si je
na místě kolem chaty na
Kladském sedle. Na místě
bude i stánek Turistického
informačního centra Staré
Město a samozřejmě si
budete moci zakoupit i
bohaté občerstvení.
Akce bude zahájena v 9.45
na hraničním přechodu

Kladské sedlo. V 10.00
proběhne první sjezd na
koloběžkách (od chaty ke
kapličce nad Seninkou) a
další
budou
probíhat
v časovém rozpětí cca 45
minut. V poledne bude
krátká přestávka ideální
k občerstvení a od 13. 00
do 15.30 budou sjezdy
pokračovat. V 16.00 bude
předpokládaný závěr akce.
(red)

Rudu nad Moravou a končí
opět v Hanušovicích.
Akce začíná od 8.00,
nicméně volný start začíná
v 10.00 a startovné je
v předprodeji 100 Kč pro
dospělé a 50 Kč pro děti do
12 let a na místě potom o
50 Kč více. Zaregistrovat se
můžete buď na stránkách
www.kostkakolobezky.cz,
popřípadě zaplatit startovné
v předprodeji
na

https://smarturl.it/hanuso
vicka50.
Předpokládaný
dojezd je zhruba kolem
15.00 odpoledne. Vzhledem k tomu, že je akce
organizována za plného
silničního provozu, je doporučeno
neopominout
vlastní bezpečnost a použít
např. ochrannou přilbu.
(red)

Hanušovická 50
Hlavní pořadatel – Kostka
koloběžky – pořádá 22.
června 2019 již 22. ročník
tradičního
turistického
výletu s pravidelnými zastávkami na dobré jídlo a
pití. Kdo má rád pohyb na
čerstvém vzduchu, ale
nerad závodí, je pro něj
tato příležitost ideální.
Trasu totiž lze absolvovat
na libovolném jízdním
bezmotorovém prostředku

-na kolech, koloběžkách, na
bruslích apod., ale vůbec
nejde o to vyhrát. Záměrem
je udělat si pěkný výlet
zakončený
příjemným
posezením a odměnou
v areálu pivovaru Holba.
Ten je zároveň i startovním
bodem trasy, která měří
zhruba 55 kilometrů a vede
z Hanušovic, přes Králíky,
motorest Kocanda, Olšany,
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Knižní tip na červen…
Název knihy: Nezlomný

Autorka: Hana Hindráková
Pravdivý příběh Keňana Josepha „Njora“,
kterého trutnovská rodačka osobně poznala, a měla tak možnost na jeho příkladu
popsat časté životní osudy chudých afrických dětí a představit je českým čtenářům
bez příkras a zbytečné nostalgie. Tento
příběh má ovšem přeci jen něco výjimečného – totiž Josephovy peripetie mají
konec plný naděje – našel pomoc, kterou
nyní jako dospělý předává se svojí ženou
dál. Oba coby bývalé děti ulice založili
komunitní centrum pro pomoc lidem
s podobným osudem, a jsou živoucím
svědectvím, že pomáhat i těm, kteří žijí na
samém dně společnosti, má smysl. (red)
„Narodil jsem se v malém městě v Keni Eldoret, které je vzdáleno asi 350 km od Nairobi. Narodil jsem se ve velkém slumu, jsem druhý syn ze čtyř dětí, matka s námi byla sama. Když
jsem se narodil, bylo jí 15 let, mého bratra měla ve 12 letech a v 19 už
měla čtyři děti. Byli jsme ze všech nejchudší. Matka trpěla depresí, byla
alkoholička. Když mi bylo 5 let, nutila alkohol i mně, abych si nestěžoval,
že mám hlad. Nepamatuji si, že by mi máma někdy uvařila. Odešla od nás
a nechala nás samotné. Po několika měsících mě starší bratr vzal do ulic,
protože v odpadcích jsem měl přístup k jídlu. To mi bylo tenkrát 6 let.
Myslel jsem na svou mladší sestru, které byly 2 roky. A když jí byly čtyři,
vzal jsem ji do ulice, protože jsem měl pocit, že ji musím zabezpečit. Nechal
jsem ji čekat dvě hodiny a šel pro nás hledat jídlo. Když jsem se vrátil, už
tam nebyla. Nebyl tam nikdo, koho bych se zeptal, co se s ní stalo.“(databazeknih.cz)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK – ČERVEN
KINO SNĚŽNÍK V MĚSÍCI ČERVNU NEPROMÍTÁ!!!

Čarodějnická cyklotrasa
Propojte sport s kulturou
Začínají letní měsíce a my vám přinášíme tip, jak propojit kulturu a
historii okolí se sportem. Již před několika roky totiž vznikl zajímavý projekt česko-polského pohraničí, a to Čarodějnická cyklotrasa, která vás provede nejen krásnou přírodou od Nysy až po Mohelnici, ale také místy s temnou historií a ukázkami čarodějnických
procesů, které k našemu kraji neodmyslitelně patří.
Čarodějnická cyklotrasa na česko-polském pomezí je 233 kilometrů
plných dobrodružství a historie. Začíná v Paczkowie, který je historickým symbolem čarodějnických procesů a dále pokračuje přes nejdůležitější turistické atrakce nysko-jesenického pohraničí až do Mohelnice.
Součástí trasy jsou různé zajímavosti jako například: Dům Kata, pomník
katovy ženy, hrob čarodějnice, muzeální expozice představující čarodějnické procesy a mnoho dalších nezapomenutelných míst.
Trasu si můžete rozdělit na etapy a trávit s dětmi léto zajímavými výlety
nebo si udělat rovnou malou dovolenou, protože prokládat cyklistické
výlety návštěvami zajímavými místy, protože tato cyklotrasa rozhodně
není o tom zdolat ji co nejrychleji, ale užít si pořád vše, co vám nabízí. A
abyste si ji skutečně užili se vším všudy a neminuli po cestě nic důležitého a zajímavé, podívejte se na stránky www.szlakczarownic.eu/cs,
které jsou i v češtině a nabízí například interaktivní mapu, prohlídky
zajímavých míst, a vše o tomto výjimečném projektu. (red)
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ČERVNU
PRVNÍ ŠUMPERUN
Místo: Šumperk, Nám. Míru
Datum: 2. června od 8 do 17 hodin
První ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost v historickém centru města Šumperka. Bližší informace na www.sumperun.cz
DĚTSKÝ DEN
Místo: Hanušovice H Park
Datum: 8. června od 10 hodin
Dětské atrakce, ukázka techniky záchranných složek.
Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
1. FORMANSKÝ DEN
Místo: Hanušovice H Park
Datum: 8. června od 10 hodin
Soutěže tažných koní, představení řemesel, ukázky
zemědělské techniky a další. Formanský den bude
probíhat už od 8 hodin, slavností zahájení celého
dne pak v 10, kdy začnou první soutěže. Vstupné
dobrovolné.
NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM
Místo: Zábřeh, Masarykovo náměstí
Datum: 8. června od 16 hodin
Při 2. ročníku se můžete těšit na pestrý program,
jehož vrcholem dne bude večerní koncert filmové
hudby s videoprojekcí v podání Dechového orchestru Zábřeh - se zbrusu novými filmovými kousky.
RADŮZA
Místo: Šumperk, DK
Datum: 13. června v 19 hodin
Česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skladatelka vystoupí v Šumperku.
www.dksumperk.cz
KOLŠTEJN 1938
Místo: Branná, řopík vz 37 na pastvinách nad
farmou v Branné
Datum: 15. června v 11 a 13 hodin
Bojová ukázka situovaná do období září – říjen 1938
a bojům o čs. pohraničí. V ukázce vystoupí dobově
odění vojáci i civilisté.
HFEST HANUŠOVICE
Místo: Hanušovice H Park
Datum: 15. června od 12 hodin
Vystoupí Marpo & TroubleGang, Voxel, Plexis, Kabát
Revival, Lety mimo a další. Vstupné 300,- Kč
v předprodeji, na místě 350,- Kč. Předprodej v IC
Hanušovice nebo na www. smsticket.cz
ZAHÁJENÍ SKLIZŇOVÉ SEZÓNY 2019
Místo: Ekologická farma Branná
Datum: 15. června od 14 hodin
Tradiční farmářská akce - prohlídky stájí, farmářské
speciality, skákací hrad pro děti a PIVO ZDARMA pro
všechny dospělé. Kapela 3GO Rock.
TENISOVEJ OTVÍRÁK
Místo: Areál TK Jindřichov
Datum: 28. – 29. června
V pátek od 16 hodin: kapely Premiér, Trocha klidu,
Dream out loud, Řezbářská show Abakuk. V sobotu
od 8 hodin tenisový turnaj. Výtěžek akce věnován
Leonce na léčbu vrozené poruchy. Vstupné 120,v předprodeji (IC Hanušovice a čerpací stanice
Oil Team Hanušovice), 150,- Kč na místě.
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z usnesení z 11. Rady města Staré Město
ze dne 15. 4. 2019
87. Rada města pověřuje tajemníka prověřením dopravního značení o maximální tonáži mostu v ulici Kosmonautů.
88. Rada města pověřuje redakci Zlatého rohu umístěním
inzerátu na volnou pozici kronikáře od roku 2019.
89. Rada města pověřuje MBH provedením opravy reklamní tabule „Staroměstská pevnostní oblast“ v místech za
viaduktem při sjezdu z Ostružné na Brannou.
90. Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro Veřejnou síť elektronických
komunikací na ulici Bezručova a Křižíkova a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
91. Rada města schvaluje provoz MŠ a ŠD během hlavních
prázdnin
v měsíci
červenec
a
srpen
2019.
92. Rada města schvaluje zhotovení zábradlí za školní
jídelnou.
93. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
1158/3 v k. ú. Hynčice pod Sušinou.
94. Rada města navrhuje svolání pracovní schůzky
s obyvateli nepojmenované ulice na řešení průjezdnosti
uvedené komunikace za domy č. p. 118, 155, 119, 201, 202.
95. Rada města projednala nabídku pasportizaci veřejného
osvětlení a hřbitova odfirmy Geomoravia, s. r. o. Pověřuje
starostu města k oslovení firmy na zaslání cenových nabídek.
96. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy rehabilitačních prostor na adrese Horní 318, 788 32 Staré Město k 31. 5. 2019.
97. Rada města schvaluje záměr pronájmu rehabilitačních
prostor na adrese Horní 318, 788 32 Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- Kalkulaci nákladů výměny kabelů VO na sídl. 1. máje
ve Starém Městě
-

Návrh akce „Dny armády“ pořádané Vojenským muzeem ve Starém Městě

-

„Usnesení“ Policie ČR o odkladu trestní věci podezření
ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Výpis z usnesení z 12. Rady města Staré Město
ze dne 29. 4. 2019
98. Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro uložení NNks ČEZ Distribuce,
a. s., a pověřuje starostu města podpisem.

99. Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování
žádosti o dotaci na lesopark ve Starém Městě firmy TIZZI
engineering, s. r. o.
100. Rada města schválila návrh na doplnění stavby komunikace Hanušovice – Staré Město o piktogramový koridor
pro cyklisty a pověřuje starostu oslovením investora.
101. Rada města schválila uzavírku ulice Lipová 13. 7. 2019
z důvodu konání Bioslavností, avšak pouze v případě, že
v tuto dobu nebude probíhat oprava opěrné zdi sjezdu
z náměstí k Silvenu.
102. Rada města schválila umístění směrových cedulí firmy
PRO-BIO, s. r. o. před křižovatkou u Šenku, v případě dodržení rozměru 100 cm na šířku.
103. Rada města byla seznámena s cenovou nabídkou tepelného čerpadla pro vytápění klubovny Skautů a pověřuje
starostu města k dalším konzultacím nabídky se Skauty.
104. Rada města schválila pronájem části pozemku p. č.
1427/1 v k. ú. Kunčice M. B. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
105. Rada města schválila pronájem pozemku p. č. 1053/1
v k. ú. Staré Město O. G. ml. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
106. Rada města schválila pronájem pozemku p. č. 273/14
v k. ú. Staré Město E. L. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
107. Rada města schválila opravu střechy kabin na sportovním hřišti firmou Klempířství Jan Konkol.
108: Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na adrese
Hanušovická 159, paní A. Ž. na dobu určitou, a to 1 rok.
109. Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na adrese
Horní 319, paní H. N. a panu Z. N.
110. Rada města schválila přidělení bytu H. O. na adrese
Jesenická 358, po provedení rekonstrukce elektrických
rozvodů.
111. Rada města schválila přidělení bytu č. 5 J. H. na adrese
sídl. Budovatelů 62.
112. Rada města schválila záměr pronájmu nebytových
prostor v zadní části technické budovy u zdravotního střediska Horní 318, o výměře 12 m2.
113. Rada města byla seznámena s cenovou nabídkou na
plachtu na sportovní hřiště, bere ji na vědomí a pověřuje
místostarostu zjištěním dalších informací.
114. Rada města bere na vědomí nabídku na sběr použitých kuchyňských olejů z domácností a budou zjišťovány
další nabídky.
115. Rada města schválila inventarizační zápis o provedení
inventarizace hmotného majetku, budov, hal, staveb, samostatných movitých věcí, souboru movitých věcí, drobného
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hmotného majetku, finančních investic, pozemků, materiálových zásob, peněžních prostředků na bankovních účtech,
pohledávek, závazků ke dne 31.12.2018 a vyřazení majetku
dle přiloženého soupisu a předloží jej zastupitelstvu.
116. Rada města pověřuje M. Novákovou vypracováním
směrnice ohledně oprav bytů.
117. Rada města schválila komerční hlášení firmy Air Bank.
118. Rada města ruší usnesení č. 93 ze zasedání rady č. 12
ze dne 15. 4. 2019, v němž se jednalo o záměru prodeje
pozemku 1158/3 v k. ú. Hynčice pod Sušinou.
119. Rada města schválila záměr prodeje části pozemku č.
1158/3 v k. ú. Hynčice pod Sušinou.
Rada města byla seznámena s:
- protokolem o jednání před soudem prvního stupně, Okresní soud v Olomouci, ze dne 11. 4. 2019
-

návrhem na dotace na činnost a grantů pro rok
2019

Výpis z usnesení z 13. Rady města Staré Město ze dne 14. 5. 2019
120. Rada města schvaluje zpracováním kroniky města
Staré Město Mgr. Jitku Urbanovou Peškovou
121. Rada města schvaluje nabídku Entes consulting, spol.
s r.o. na výměnu rozvodů vody, včetně cirkulace v domě na
sídlišti Budovatelů 400 (319 928 Kč)
122. Rada města schvaluje program Anenské pouti 2019,
v rámci Anenské pouti proběhnou oslavy čtyřistaletého
výročí postavení radnice ve Starém Městě
123. Rada Města nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje
objektu č. 10 na pozemku p. č. st. 978 v areálu bývalých
kasáren. Žádost bude předložena k projednání zastupitelům města
124. Rada Města nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 1158/3 v k. ú. Hynčice pod Sušinou. Žádost
bude předložena k projednání zastupitelům města
125. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.
č. 91/2, TTP, o výměře 36 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
126. Rada Města nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Nová Seninka. Žádost bude předložena k projednání zastupitelům města.
127. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
1053/18, zahrada o výměře 176 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
128. Rada města pověřuje starostu svoláním místního
šetření se všemi žadateli o prodej výše uvedených pozemků
129. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní komunikace – ulice Zemědělská, parc. č. 3244/8 z důvodu provedení přípojky splaškové kanalizace pro Pavla Záleského
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130. Rada města schvaluje udělení výjimek do zákazu vjezdu na MK Chrastická (vozidla nad 3,5 t) po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 446 – 052 na silnici II/446 ve Starém
Městě pro vozidla SPZ M00 6018, E00 9556, M00 4284,
M01 3647, M00 6051, 5H6 5470, M00 3920, M00 1340,
M00 4266, S06 2265, 5M1 7672, M01 7777, M01 3657,
1M6 0905, 1TJ 1328, 6E1 1555 a pověřuje tajemníka vystavením povolení pro vozidla výše jmenovaných SPZ
131. Rada města schvaluje nabídku Geomorava, s.r.o. na
pořízení Pasportu hřbitovních míst na hřbitově ve Starém
Městě, včetně zobrazení pasportu hřbitova v mapové aplikaci (28 700 Kč)
132. Rada města schvaluje nabídku Geomorava, s.r.o. na
zpracování Pasportu veřejného osvětlení (zmapování,
evidence, fotodokumentace, následná editace, aktualizace)
za cenu 27 000 Kč
133. Rada města schvaluje bezplatné promítání v letním
kině ve Starém Městě v sezóně 2019
134. Rada města schvaluje
Dotaci na činnost pro:
Tenisový klub Staré Město

10 000 Kč

-

TJ Baník Staré Město

-

Staroměstský Bowling Club

-

Junák – český skaut, stř. Staré Město 49 000 Kč

-

Český svaz včelařů, ZO Staré Město

Granty pro:
Staroměstský Bowling Club

49 000 Kč
7 000 Kč

13 000 Kč
5 000 Kč

-

Junák – český skaut, stř. Staré Město

7 000 Kč

-

SRPŠ při ZŠ a MŠ Staré Město

40 000 Kč

-

Sport. klub Outdoor Staré Město

10 000 Kč

-

Beton Bunker Club Kronfelzov

8 000 Kč

135. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město na poskytnutí dotace ve výši 14 600 Kč na pořízení technického
vybavení, opravy a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (pořízení zásahového software
GINA Tablet včetně příslušenství) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
136. Rada města schvaluje rozpočtové změny č. 1 a 2
137. Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem
Staré Město a Mgr. O. V., Nádražní 370, 789 61 Bludov na
pronájem rehabilitačních prostor na ul. Horní 318, Staré
Město
Rada města bere na vědomí:
- vyrozumění Okresního soudu v Olomouci ve věci
žalobce: města Staré Město proti žalované: BM
Region o.p.s. o 1 178 816 Kč s příslušenstvím o
odročení na neurčito z důvodu pracovní
neschopnosti samosoudkyně
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MĚSTO

Co je nového na naší radnici
Po roce 1989 se v republice
i u nás ve Starém Městě
konaly celkem šestkrát
komunální volby. Vždy
v období mezi vyhlášením
výsledku voleb a ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva se někdy více, někdy méně intenzivně, scházeli zástupci
volebních stran a řešili, kdo
s kým a proti komu obsadí
naši radnici. Jednání byla
většinou „důvěrná“, pokud
docházelo k dohodám, pak
se na veřejnosti neobjevily.
Do voleb v roce 2010 se
tvořily koalice až po volbách. Až před volbami
v roce 2014 i 2018 se vždy
začaly profilovat dvě skupi-

ny spoluobčanů, které vytvořily jakési předvolební
koalice a po volbách se snažily vytvořit většinovou
koalici se stranami, které
získaly jen jeden, případně
dva mandáty. A zde je nejpravděpodobnější zárodek
neochoty
konstruktivní
spolupráce mezi takto vytvořenou koalicí a zbytkem
zastupitelů, kteří byli odsouzeni stát se opozicí. Po
říjnových volbách v roce
2018 se stalo poprvé od
roku 1989, že staronová
koalice se rozhodla sepsat
tzv. Koaliční dohodu o spolupráci na celé volební období 2018 – 2022 a zveřejnit
ji ve zpravodaji Zlatý roh a

na webových stránkách
města. Tuto dohodu podepsali 21. října 2018 za sdružení „Za Staré Město prosperující“ Jiří Kamp st, Alena
Windová, JUDr. Ing. Antonín
Krejčí, MBA a Mgr. Barbora
Zelená, za KDU-ČSL Bc. Jiří
Kamp ml. a Čestmír Vašica,
za Hnutí ANO 2011 Karel
Raczek a za KSČM František
Rygar.
V Prohlášení této dohody se
mimo jiné píše: „…při své
činnosti (budeme) vycházet z
politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce…“.
Dále je uvedeno v heslech
celkem jedenáct priorit,
které chtějí prosazovat při
svém působení na radnici.

V květnu uplynulo šest
měsíců od nástupu nového
vedení na radnici. A protože
na březnovém jednání zastupitelstva byl schválen
rozpočet na rok 2019, nastal
čas zeptat se, jak chtějí naplnit (případně jak naplňují)
svůj závazek z Koaliční
dohody, že budou „…při své
činnosti vycházet z politiky
otevřenosti, informovanosti a
spolupráce…“ a jak a kdy se
chystají realizovat priority,
které si stanovili v Koaliční
dohodě. Na následujících
řádcích si tedy můžete přečíst o stávajících i naplánovaných aktivitách města, jak
nám byly představeny vedením města. (Černín)

Na čem se postupně pracuje ve Starém Městě
Dovolte nám informovat vás
o tom, co se momentálně
děje ve Starém Městě, na
čem pracujeme a co pro vás
v následujících
měsících
chystáme.
Začněme například tím, že i
nadále pokračují práce na
vodovodních přípojkách na
sídlišti 1. máje. Tuto akci
financuje VHZ Šumperk.
Stejně jako na většině staveb můžou nastat problémy,
i nás neminuly. Narážíme na
starou kanalizaci, o které
nikdo nic neví, a jsou dohady, jestli je vůbec funkční.
Při rozbití ale firma opravuje i tu starou kanalizaci. Tak
jak jsme všichni čekali, kdy
zaprší, aby se všechno zazelenalo, tady nám voda přináší problémy a všudypří-

tomné bláto znepříjemňuje
život všem. Ale nesmíme
ztrácet nadhled a optimismus - až budou přípojky
hotové, budou všichni spokojeni. Také ještě plánujeme
výměnu kabeláže veřejného
osvětlení a následně opravu
komunikace.
Dále jsme vybrali firmu na
dokončení prací na radnici.
Konkrétně výměnu schodů a
dokončení opravy fasády.
Tyto práce chceme stihnout
ještě před poutí.
Do budovy 359 na náměstí
máme zpracovaný projekt
na nové INFOCENTRUM.
Projekt se chystáme vystavit
ve výloze, abyste se s ním
měli možnost seznámit.
Samozřejmě
dochází
i
k posunu v záležitosti vodo-

vodů v místních částech
Starého Města. V měsíci
květnu firma GEOMIN s.r.o.
provedla vrty na vodu
v místních částech a nyní
probíhají čerpací zkoušky.
Na tyto vrty jsme získali
dotaci 1 068 136,- Kč a nás
tyto práce budou stát
267 034,- Kč. Na to navazuje
práce firmy VEJTASA s.r.o.
Třebíč, která zpracovává
projekt
na
vodovody
v Chrasticích, Stříbrnicích,
Kunčicích a Nové Senince.
Seznámení
občanů
s projektem jsme provedli
18. května 2019. Kdo to ale
nestihl, může nahlédnout do
projektové dokumentace na
radnici ve Starém Městě.
V měsíci dubnu jsem byl na
pěkné akci v Hynčicích pod

Sušinou. Chataři zde vysadili
dva stromy ještě ke 100.
výročí vzniku naší republiky. Dole v Hynčicích u křížku byla vysazena lípa a u
rybníka byl vysázen dub.
Dík patří organizátorům
celé akce.
Co nám ale bude nyní ztrpčovat život je probíhající
stavba mostu pod kinem na
Hanušovické ulici. Musíme
být trpěliví a respektovat
objízdnou trasu pro automobilovou dopravu. Lávka
pro pěší je umístěna vedle
stavby, a tak se tudy dostanou obyvatelé na nákupy i
k lékaři. Doufám, že tato
stavba proběhne v řádném
termínu a ne jako stavba
mostu u Silvena. (Kamp,
starosta)

Rekonstrukce kotelny ZŠ Staré Město
Město má připravené dva
projekty a začátkem června
2019 na ně proběhnou výběrová řízení. Jedná se o
tyto dvě akce:
1) Rekonstrukce kotelny
v budově základní školy
2) TUV (teplá užitková voda) na Sídlišti Budovatelů.
Každá akce bude mít samostatné výběrové řízení.
V rozpočtu je schválena

částka 3,5mil. korun. Dokončení díla je stanoveno do
30. září 2019. Co se týká
prvního bodu, tedy rekonstrukce kotelny v budově ZŠ,
projekt řeší demontáž stávajících kotlů a instalaci nových kotlů a následné napojení na stávající rozvody
užitkové vody. Nová technologie kotelny se bude skládat ze dvou kotlů na hnědé

uhlí o celkovém výkonu
600 kw. Kotle budou splňovat parametry minimálně 3.
emisní třídy. Příprava TUV
Sídliště Budovatelů č. p. 400,
401, 402, 403, 404, 405 v předávacích
stanicích
budou zabudovány akumulační zásobníky cca 8000
litrů a příkonu el.: cca 72,6
kw. Alternativní druhou
možností budou zdrojem

tepla
výměníky
v zásobnících TUV, které
budou v případě potřeby
využívat tepla z kotelny a
akumulovat teplo do akumulačních 100 litrových
nádrží. Po ukončení topné
sezony bude kotelna odstavena a bude dodáváno TUV
z akumulačních nádob, které
budou napojeny na elektrický příkon. (Raczek)
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát nejen s Bohuslavou Dulovcovou o tom, jaké je zaznamenávat a často i prožívat s
každým z nás ty nejdůležitější okamžiky našich životů …

Tento rozhovor je tak trochu specifický. Jednak je věnován tématu oslavy naší radnice, a proto
díky němu nahlédneme pod pokličku práce těch, kterým rukami procházejí všechny naše důležité životní okamžiky – od narození až po smrt. Navíc tentokrát odpovídaly na naše dotazy
hned osobnosti dvě, a to vedoucí matrikářka naší obce Bohuslava Dulovcová a s ní i její zástupkyně Věra Pešková. Díky nim se dozvíme, co všechno s námi prožívají a především, jak je to s
nejromantičtější náplní jejich práce, a to svatbami, kterých se účastní a někdy kvůli nim musí
dojít až kraj světa…
Co všechno zahrnuje
práce matrikářky? Jaké
má povinnosti a pravomoci?
Práce matrikářky je hodně
rozmanitá. Zahrnuje výkony
státní správy jako zápisy
úmrtí do matričních knih,
svatby, změny jména a
příjmení, určení otcovství,
potvrzení do ciziny o tom, že
občan splňuje podmínky
k uzavření
manželství
v cizině. Vystavujeme také
duplikáty matričních dokladů, organizujeme zlaté a
diamantové svatby, vidimaci listin a ověřování pravosti
podpisů. Ve funkci zástupce
zabezpečuji agendu Czech
pointu a datových schránek,
konverze dokumentů.
Která část matrikářské
činnosti je dle Vašeho
názoru nejnáročnější?
Nevím, jak to přesně říct, ale
prakticky jde o to, že je to
svým způsobem práce velmi
byrokratická, neustále něco
zapisujete a zároveň se
musíte neustále přizpůsobovat novým pravidlům.
A která je popřípadě
nejméně záživná?
První svatba venku se konala u kašny na náměstí ve
Starém Městě v červnu
2004. Manželství bylo rozvedeno v roce 2009. A toto
je právě to nejméně záživné
– zápis rozvodu. Nejdříve je
vše krásné, matrikářka
spolu se snoubenci věnuje
přípravě čas a mnohdy

končí manželství rozvodem
po krátkém čase. Náhodně
jsem se podívala na rok
2004 a zjistila jsem, že se
rozvedla více než polovina
manželství.
Vzhledem k tomu, jak je
dnes populární a dostupná tvorba rodokmenů,
jak často se na Vás lidé
obrací, abyste jim pomohly dohledat v matrice
nějaké předky?
Předky vyhledáváme převážně v letních měsících,
kdy nás zájemci osobně
navštíví. Na úřadě máme
matriční knihy od r. 1906.
Starší matriky jsou umístěny
v Zemském
archívu
v Olomouci. Konkrétně je to
tak, že knihy narození a
sňatků tady máme 100 let a
knihy úmrtí 75 let. V momentě, kdy tato doba uplyne
od posledního zápisu v
knize, předáváme je do
Zemského
archívu
v Olomouci.
Spolupracujete nějakým
způsobem (popř. už jste
nahlédly nebo ne) také
do farních kronik kvůli
matričním záznamům?
Na našem úřadě jsou uloženy matriky vedené římskokatolickou církví od r. 1906.
Starší matriky jsou uloženy
v Zemském
archívu
v Olomouci. Tady je důležité
říci, že jde pouze o matriky,
o farních kronikách nevíme.
Jak je to s matričními
záznamy? Musí se vést

jako dříve fyzicky na
papíře nebo už se přesunuly do elektronické
podoby?
Matriční zápisy se vedou
ručně
a
současně
v elektronické podobě.
Dá se říci, že vaši nejčastější náplní práce jako
matrikářky jsou svatby?
Kolik jich je ve Starém
Městě např. za rok? A dá
se říci, jaký je zhruba
poměr mezi církevními
svatbami a těmi občanskými?
V roce 2017 se konalo ve
Starém Městě 17 svatebních
obřadů, z toho byly tři církevní. V roce 2018 se konalo ve Starém Městě 20 svatebních obřadů, z toho bylo
pět církevních. Snoubenci
jsou převážně z jiných měst,
případně jiného státu a
obřady se konají na jiném
vhodném místě. V roce 2017
se konalo v obřadní síní 5
obřadů, v roce 2018 pouze 1
svatební obřad. V roce 2017
bylo sezdáno 34 osob, z toho
5 občanů Starého Města,
v roce 2018 to bylo 40 osob,
z toho 7 občanů Starého
Města.
Panují pořád nějaké tradiční pověry, jako že se
například lidé moc neberou v květnu nebo již
takové tradice vymizely?
A který měsíc či období je
z pohledu svateb nejvytíženější?

Letos se konaly svatební
obřady 10. května, 11. května a bude se konat 24. května. Svatby se budou konat
v měsících červen – září.
V jiných měsících jsou to jen
vlaštovky.
Jak dlouho dopředu jsou
zájemci zvyklí si rezervovat termín? Pamatuji si
totiž, že když jsme si
chtěli rezervovat my
termín před Vánoci na
konec srpna, byl už ten
den i hodina zamluveny…
To se stát může, na druhou
stranu sama víte, že díky
tomu, že jsme tady dvě, se
nám podařilo všem zájemcům vyhovět.
To je pravda, nakonec
jste v tu stejnou chvíli
měli vlastně dva obřady,
jeden na Paprsku a jeden
v Adamovském údolí… A
jaká bývá tedy obvyklá
doba od rezervace do
uskutečnění obřadu?
Jsou nevěsty, které si termín
zarezervují i rok dopředu. Je
pravda, že to bývají spíše
rarity, ale určitě se každý
rok vyskytnou nejméně dvě.
Setkáváte se i se spontánním rozhodnutím se
vzít?
Ano, v minulosti už byli
zájemci, kteří zavolali a
zeptali se, zda by mohli mít
obřad např. za týden
v pátek. A my jim odpovíme,
že pokud budou mít
v pořádku doklady, nebude
problém. Vlastně, pokud
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nejsou žádné formální problémy, jsme schopni svatbu
uspořádat prakticky i na
počkání. Standardní doba
ale je např. 2-3 měsíce až
půl roku.
Dnes už je velký trend
dělat svatby venku, mimo
úřad. Jak je tomu ve
Starém Městě? Převládají
pořád svatby na úřadě
nebo na jiných místech?
Svatby se dříve odehrávaly
jen v obřadní síni, protože
to nebylo jinde umožněno.
Nyní si snoubenci mohou
určit oddávajícího, kterého
chtějí, termín, čas a místo
konání obřadu. Musím říct,
že jsme všem vyhověli.
Z přehledu, který zpracovávám pro kroniku je vidět, že
převládají obřady venku.
Nejčastěji se obřady konají
u kaple sv. Kryštofa na Paprsku. V loňském roce se
konaly obřady i u nově
vysvěcené zvonice sv. Bartoloměje v Kunčicích. A co
teprve pohybující se molo
na rybníku Úžas v Hynčicích
pod Sušinou. Mnozí snoubenci dokáži najít krásná
místa v okolí Starého Města.
A když vyjde počasí, je to
nádhera.
Které místo, kde jste
svatbu provázela, se Vám
líbilo úplně nejvíc?
Nevím, nějak nedokážu říct,
které místo bylo nejkrásnější. Vybavuje se mi například
Větrov, ale ono záleží dale-

ko více na tom, kolik pozornosti věnují snoubenci přípravám, např. značení cesty
a přípravě toho samotného
místa. A musím říci, že
v tomto ohledu mívají snoubenci bohatou fantazii.
Každopádně když vyjde
počasí, z každého kopce je
krásný výhled. Na druhou
stranu jsme měli i svatbu na
terase, kterou měli krásně
vyzdobenou, takže jste ani
nevnímala, že venku bylo
škaredé počasí.
Které místo bylo nejzvláštnější, např. kam až
jste se museli dostat?
Věrce Peškové zůstane
v paměti svatební obřad,
kdy společně s oddávajícím,
snoubenci, svědky a svatebními hosty vyšli od chaty
Návrší a ve společenském
oblečení a obutí šlapali ještě
kilometr na vybrané místo
obřadu. Obřad se konal ve
strži.
Manželé
jsou
z Olomouce,
každoročně
nám
posílají
přání
k Vánocům s fotografií své
rodiny.
Já bych zase řekla, že náročné svatby jsou třeba
v zimě, když se obřad koná
na sněhu.
A s tím se určitě váže i
obřad – dělali jste nějaký
kuriózní obřad nebo byl
nějaký, který se Vám
osobně líbil nejvíc a
proč?

Za kuriózní obřad můžu
uvést svatbu v Hynčicích
pod Sušinou, kdy snoubenci
stáli ve sportovním kabrioletu
červené
barvy
s krásnou kytkou na kapotě,
oddávající a svědkyně vlevo
od sporťáku, matrikářka a
svědek vpravo. Mnozí snoubenci, kteří věnují přípravě
místa konání obřadu svůj
čas a um, vytvoří místo,
které mi v paměti zůstane
na hodně dlouho. Všechna
bych tady ani nemohla
vyjmenovat. Bylo jich hodně.
Musely jste se někdy
samotný obřad nějak
upravovat kvůli konkrétním snoubencům?
Například, když jsou cizinci,
tak se obřad vede ve dvou
jazycích, což bývá náročnější, ale když je vše dobře
zorganizované, není v tom
žádný problém. Také občas
děláme dvojí obřady, když
se berou například sestry,
které už jsme měli na radnici i venku, a ty jsou taky
zajímavé.
Jaký jste měli třeba nejstarší nebo nejmladší
pár, který jste oddávali?
Jak je to například se
sňatky těch, kteří ještě
nejsou plnoletí – mají
nějakou možnost se vzít?
Uzavřít manželství mohou
podle právního řádu ČR
občané, kteří dosáhli 18 let.
Nezletilí snoubenci musí
požádat o povolení sňatku u

Obnova lezeckých skal
u Starého Města
Na přelomu dubna a května
se několik členů sportovního klubu Outdoor Jeseníky
společně s dobrovolníky
rozhodli zpřístupnit lezecké
veřejnosti a turistům skály
na okraji Starého Města
blízko zotavovny Moravy.
Pomocí lan, sedáků, jištění a
dalších nástrojů, které by
málokdo čekal (motyky,
rýče, rejžáky, smetáčky,
páčidla, kartáčky) začalo
čištění skály a profesionální
přejišťování starých lezec-

kých cest. Práce však ještě
nejsou u konce a jejich obnova ještě chvíli potrvá. Do
budoucna budou ale skály
bezpečné a určené pro lezení střední obtížnosti i začátečníky a bouldering, kam
mohou dojíždět horolezci z
širokého okolí. Na nástupu
na skálu bude k dispozici
informační cedule s vyznačenými cestami, základními
lezeckými
informacemi,
poučením o bezpečnosti a
chování v přírodě.

Zpřístupněním
skal bude moci
Staré
Město
nabídnout další
atraktivity
na
svém
území.
Klub by také rád
do
budoucna
vytvořil lezecký
oddíl pro děti i
dospělé. (Martin
Škrott, předseda
Sportovního
klubu Outdoor
Jeseníky z. s.)
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příslušného městského nebo
okresního soudu. Nejstarším
párem, který stanul v naší
obřadní síní, byl muž 52 let,
žena 53 let, nejmladším
snoubencům bylo 18 let.
Na začátku jste zmínila,
že děláte i zlaté a diamantové svatby…
Ano, ty děláme, ať už tady
na radnici nebo přijdeme až
za oslavenci. Obřad je upravený a věnuje se především
jejich rodinám a tomu, co
dělali a jak žijí. Samozřejmě tyto svatby se konají na
přání – ať už samotných
oslavenců nebo jejich rodin.
Jak dlouho vlastně vykonáváte tuto práci a jaké je
to sledovat před sebou,
jak se lidé rodí a umírají
a všechny tyto životy
zachytávat
osobně
v podobě
matričních
záznamů?
Práci matrikářky vykonávám od ledna 1989 a Věrka
Pešková od května 1997.
Musím říct, že dřívější zápisy byly bohatší na informace. Můžu si tak představit
rodiče narozeného dítěte a
jeho prarodiče včetně povolání, bydliště, stáří, atd. Jsou
to příběhy lidí veselé i
smutné.
Kterou část matrikářské
činnosti máte osobně
nejraději?
Mám ráda právě záležitosti
spojené s uzavíráním manželství. (Janoušková)
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ZAJÍMAVOSTI

Lesní plody Starého Města
Ovocné stromy
Poslední díl pravidelné
rubriky o lesních plodech
Staroměstska věnuji ovocným stromům. Namítáte-li,
že jabloně, švestky nebo
hrušně nejsou plody lesními, musím vás vyvést z
omylu. V koutě pod Králickým Sněžníkem toto tvrzení tak úplně neplatí. K tomu, aby se z ovocných
stromů zahrad staly plody
lesní, stačilo probudit upozaděné pudy spící v každém z nás a v každém národě, rozdmýchat závan
středověku do nejhoršího
konfliktu v dějinách lidstva,
vyhnat pak rodiny ze země,
kterou jejich předci vyklučili a po staletí obdělávali a
nastolit nový pořádek.
Takový “pořádek”, který
stihl za 40 let proměnit
bohaté pohraničí zpět na
“zemi divokých sviní” což je
shodou okolností keltský
překlad názvu Sudety.
To je recept na vysídlení
samot i celých vesnic, zalesnění rolí a úhorů, na
proměnu ovocných stromů

v lesní. Můžeme se tak
pochlubit
neobyčejně
úrodnými lesy, kde se může každý najíst dosyta.
Milovníci hrušek musí
hledat na Štěpánově – ty
malé sladké rostou za křížkem uprostřed osady, ty
veliké šťavnaté rostly ještě
před pár lety na horním
konci, než je páni velkomajitelé nakáceli do štěpky –
určitě to o pár stovek vylepšilo rozpočet. Pro ty
nejsladší hrušky je potřeba
až na Starý kopec, neurodí
se každý rok, ale když už,
jsou jako med. Starý kopec
je vůbec bohatý, jabloní
tam roste několik odrůd,
“žňovky” jako tam jinde v
lese nenajdete a švestek
jsem se předloni najedl
dosyta. Jsou to generacemi
vybírané odrůdy, které
ještě dnes, po 80 letech od
posledního prořezání, stále
plodí.
Je to jedno z největších
bohatství, které nám leží
přímo pod nosem a možná
proto jej často přecházíme

bez povšimnutí.
Brzy bude ale
pozdě, vzpomenu-li si na sladká
rudá jablka v
údolí u cesty do
Malého Vrbna –
plodí už jen
posledních pár
větví,
statná
hrušeň v Andělském údolí už
dobrých 8 let
neměla ani jednu
hrušku a ze
třech původních
sladkoplodých
jeřábů ve Šléglově předloni žil už jen jeden
jediný…
Vydejte se do lesa, nasbírejte si na Kronfelzově plné
tričko barevných špendlíků, na chrastickém letišti
veliké rudé třešně a na
Starém kopci vlašské ořechy. Nelámejte větve a
naroubujte odrůdy na vaše
stromy, další generace vám
budou vděčné.
Vyčerpal jsem tímto stručný a dozajista neúplný

popis lesních plodů našeho
kraje. Neznamená to ale, že
již není o čem psát. Odjakživa totiž platilo, že když se
dva perou, třetí se směje.
Důkazem toho je staroměstská příroda, která jako
jediná profitovala z bouřlivých událostí 20. století a
svou bohatostí tak učarovala nejednomu z nás. (Gol)

ČERVNOVÉ VAŘENÍ

Třešňový clafoutis
Červen je prvním letním měsícem a příroda nám začíná vydávat již první ze svých prosluněných sladkých plodů. Jedním
z nich jsou bezpochyby třešně. Nejsou jen výborné do sladkých i slaných receptů, ale jsou také plné zdraví. Mají nízký glykemický index, tudíž po snědení výrazně nezvyšují hladinu cukru v krvi. Z 80 % se skládají z vody, ale jinak je toto ovoce
doslova „natřískané“ antioxidanty. Obsahují celou škálu vitaminů – A, C, E, vitaminy řady B a betakaroteny. Jsou dobrým
zdrojem minerálních látek (hořčík, zinek, vápník). A protože rádi spojujeme chutné a užitečné, dnes vám představíme
světoznámý třešňový dezert, který pochází z francouzského regionu Limousin.

Ingredience: 500 g odpeckovaných třešní, 1 lžíce krupicového cukru + na vysypání, 1 lžíce kirsche nebo jiné třešňové
pálenky, 1 lžíce rozpuštěného másla na vymazání, 100 g hladké mouky, špetka soli, 1 střední vejce, 3 žloutky, 90 g krupicového cukru, 1/2 lžičky vanilkového extraktu, 1 lžička strouhané kůry z biocitronu, 70 g rozpuštěného másla, 160 ml
mléka, 160 ml smetany ke šlehání, moučkový cukr na poprášení

Příprava jídla: Třešně promíchejte s 1 lžící cukru a pálenkou a nechte naložené asi 1 hodinu. Troubu předehřejte na 180
°C. Koláčovou formu s vyššími okraji vymažte máslem a vysypte asi 3 lžícemi krupicového cukru.
Dejte do mísy mouku, špetku soli, vejce, žloutky, cukr, vanilkový extrakt a citronovou kůru. Promíchejte dohladka, pak
pomalu zašlehejte mléko. Poté pomalu zašlehejte smetanu a nakonec stejně tak rozpuštěné máslo.
Rozložte třešně do koláčové formy, zalijte těstem a pečte 30–35 minut, až okraje začnou zlátnout. Neotvírejte dveře trouby! Podávejte horké, pocukrované. (red)
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu oslaví svá významná
životní jubilea:

KVĚTINOVÝ DEN
Ve středu 15. května 2019 se uskutečnil 23. ročník
tradiční akce „Český den proti rakovině“, k níž se

Antonie Albertová
Karel Fatura

také připojila Komise pro zdravotní a sociální péči

Markéta Hamplová

rady města. Prodejem kvítku měsíčku lékařského

František Holub

jsme přispěli k programu léčby nádorového one-

Vladislav Krsička

mocnění plic.

Anna Pařízková

Z celkového počtu 400 kytiček bylo prodáno 265

Emílie Reizigová

kvítků. Jako každý rok byla pokladnička rozpeče-

Anna Schwanová

těna a peníze spočítány tentokrát s výsledkem

Josef Vojtíšek

7077 Kč celkem.

Gratulujeme a přejeme zdraví do

Děkujeme všem, kteří jste si kytičku koupili a při-

dalších let!

spěli tak na boj proti rakovině.
Členové KZSP

Úmrtí
Josef Barčík

Změna otevíracích hodin Turistického informačního centra
ČERVEN - ZÁŘÍ
Po – So 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Ne 8:00 – 13:30
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

SBĚRNÝ DVŮR
PROVOZNÍ DOBA
ÚTERÝ 13.00 – 16.00
SOBOTA 8.00 – 12.00
CENÍK SLUŽEB SBĚRNÉHO DVORA
papír, pneumatiky
sklo, oděvy, plasty, kovy, dřevo
tiskařské barvy, barvy, laky
nemrznoucí kapaliny, hydraulické oleje
odpadní mot., převodové a mazací oleje
biologicky rozložitelný odpad

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Stavební materiály, izolační materiály (1 tuna):
stavební materiály na bázi sádry
500,- vč. DPH
směsné stavební a demoliční odpady 500,- vč. DPH
Objednání kontejneru až na místo
500,- vč. DPH
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SENIOŘI/ŠKOLA

Ohlédnutí za „Kloboukováním“
Pěkné odpoledne s klobouky si užili senioři v pátek
10. května, kteří se nebáli
neznámého. Někteří senioři
si svůj klobouk ozdobili
sami nebo za pomocí členů
domácnosti a přišli se ukázat se svým výtvorem.
Zábavné odpoledne bylo
určeno všem a dobře se
bavili i senioři, kteří ozdobný klobouk neměli. K
dobré náladě, tanci i zpěvu
nás doprovázela šumperská kapela. Šumperáci nám
hráli i písničky na přání,
takže každý si poslechl a
zazpíval svou oblíbenou
píseň. Setkání navštívil i
starosta města, který po-

přál seniorům hodně
zdraví a spokojenosti
a k blížícímu se svátku matek rozdal
přítomným
ženám
kytičku. Na závěr
setkání byly v tajném
hlasování vyhlášeny
nejlépe
ozdobené
klobouky a ohodnoceny dárkem. Při
odchodu jsme každému nezapomněli
zabalit ranec dobré
nálady, aby jim vydržela do dalšího setkání seniorů - třeba
na zájezd, který je
velmi
oblíbený.
(KZSP)

Škola čar a kouzel
Magické datum před filipojakubskou nocí mělo velký
vliv i na průběh výuky v
naší základní škole. 30.
dubna do lavic zasedly
čarodějnice doprovázené
čaroději a ani před kated-

rou tomu nebylo jinak.
Tématem hodin bylo hlavně kouzlení, čarování, příprava zázračných lektvarů,
létání na koštěti, hodnocení
typicky lidských vlastností
„DOBRA a ZLA“. Bylo to

kouzelné dopoledne.
(Metodické
sdružení 1. stupně
ZŠ)

Průkaz cyklisty
Dopravní
průprava je povinnou
součástí
vzdělávacího
programu naší
školy, a tak se i
letos žáci čtvrtých tříd pokusili
o získání průkazu cyklisty na
dopravním hřišti
v Mohelnici.
Po několikaměsíční přípravě ve
škole žáci absolvovali písemné
testy i praktickou
zkoušku
přímo v areálu

dopravního hřiště. Některým se dařilo lépe, jiným
hůře, průkaz cyklisty však
nakonec obdrželi všichni.
Společně s žáky čtvrtého
ročníku se akce zúčastnili i
žáci třetího ročníku, kteří
se seznámili s pravidly
silničního provozu, ale
hlavně měli možnost si
vyzkoušet jízdu na kole i
na nejrůznějších tříkolkách a čtyřkolkách. Testy a
praktické jízdy je čekají
v příštím roce. Čtvrťákům
gratulujeme a doufáme, že
se stanou zodpovědnými a
opatrnými cyklisty. (Matkovská)
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ŠKOLA

Koncert Staráčku
ke Dni matek
Ve čtvrtek 16. května v 17 hodin v malém sále KD ve
Starém Městě zazpívaly děti pěveckého sboru Staráček pod vedením Lenky Jílkové k příležitosti Dne
matek.
Malé zpěvačky předvedly nejen repertoár z okresní
přehlídky, ale i písničky připravené přímo pro tuto
akci a hlavně radost ze zpívání. Děkujeme za bohatou
účast posluchaček, ale i posluchačů a zároveň velmi
příjemnou atmosféru a věříme, že i naše vystoupení
jim přineslo radost. (Jílková)

Jeskyně
Na Pomezí
Jeskyně na Pomezí by měl
navštívit asi každý občan
žijící v jesenickém kraji,
protože jsou jeho nedílnou
součástí a patří bezesporu
k jeho přírodním krásám.
Ve škole jsme se o vápenci,
mramoru a vzniku jeskyní
učili v přírodovědě a výlet
do jeskyní se přímo nabízel. Dne 16. 4. 2019 jsme se
tedy se čtvrťáky a šesťáky

vydali směr Lipoválázně do jeskyní za
poznáním.
V jeskyních každá
třída
absolvovala
390 m dlouhou a 45
minut trvající prohlídku plnou zajímavých
výjevů.
Viděli jsme vápencová jezírka s perlami,
„sochy“
Eskykymáka,
psa
nebo
třeba
šlehač
hačkový
vodopád.

Bujná fantazie umožňovala
dětem spatřit i další tvary
jako např. dinosaura nebo
medúzu.
Další atrakcí jeskyní byli
rovněž netopýři. Na trase
jsme jich potkali jen několik, ale dozvěděli jsme se,
že bychom jich v jeskyni
našli asi šest set. Nejznámějším druhem netopýra
Na Pomezí je vrápenec
malý, ale celkem v jeskyni

můžeme najít devět druhů
těchto ohrožených tvorů.
Netopýr se stal dokonce i
součástí znaku Jeskyní Na
Pomezí.
Výlet se žákům velice líbil,
protože poznali kus živé i
naživé přírody a mohli vše
vidět tak říkajíc na vlastní
oči. Navíc kdo by si nepřál
krásný jarní den strávit
venku v přírodě? (Matkovská)
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