ZLATÝ ROH/ŘÍJEN 2019

1

Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Říjen 2019

roč. XXV

č. 10

8Kč

3. ročník Filmfestu je tu!
Říjen ve Starém Městě opět
ožije filmem. Přesto, že
došlo
ke
změnám
v partnerských organizacích a bylo potřeba zvážit
nové způsoby spolupráce,
původním organizátorům
se i letos díky nadšení
několika jedinců podařilo
naplánovat 3. ročník staroměstského
Filmfestu.
Návštěvníci prvních dvou
ročníků jistě uslyší tuto
zprávu rádi, protože Filmfest přináší do Starého
Města nejen neopakovatelnou atmosféru, ale otevírá
témata, která si zaslouží
druhý pohled a nutí diváka
k zamyšlení nad zdánlivě
ujasněnými
událostmi
v našich dějinách. Diváci se
tedy mohou po tématech
česko-německých vztahů
v období druhé světové
války, odsunu a pozdějšího
soužití obou skupin obyvatel a 100. výročí vzniku
Československé republiky
těšit na další zajímavé téma
s přesahem do reálné celonárodní atmosféry, a to na
téma období sametové
revoluce. Organizátoři se
letošní ročník rozhodli
totiž věnovat 30. výročí
sametové revoluce.
Návštěvníci tak budou
moci strávit říjnový víkend,
konkrétně pátek 18. října

a
sobotu 19.
října,
v Kině
Sněžník v
atmosféře
konce
80. a
začátku 90.
let a
znovu
prožívat
boj za
demokracii a svobodu. Plátno
místního kina ožije nejen
filmovými příběhy, které
připomenou totalitní režim
a těmi, které vznikly v době
přerodu od normalizace k
demokracii, ale i autentickými
dokumentárními
snímky z dané doby, které
nám připomenou náladu a
činy reálných osobností i
zásadní momenty doby,
která znamenala pro naši
zemi zásadní změnu ve
všech oblastech života.
Jako v uplynulých dvou
ročnících ovšem nebude
festival jen o samotném
promítání.
Dvoudenní
program bude doplněn o

zajímavé hosty, a tak se
mohou diváci těšit i na
tematické
besedy
s osobnostmi z řad odborníků, ale i s režiséry a herci.
Festival bude oficiálně
zahájen v pátek 18. října
v 17.30. Vstupenky budou
k dostání
v informačním
centru a budou stát 100 Kč
na jednotlivé dny. Konkrétní program festivalu
bude postupně zveřejněn
na stránkách města, plakátech i facebookové stránce
města. Ať už jste pamětníci
nebo jste se narodili po
roce 1989, nechte se vtáhnout znovu či poprvé do
atmosféry této zlomové éry

naší novodobé historie.
Přijďte si připomenout
odvahu lidí, kteří se
vzepřeli a našli v sobě
vnitřní sílu postavit se
zastrašování a omezování
lidské svobody. Přijďte si
připomenout, že svoboda a
vzájemný respekt nejsou
samozřejmostí, ale vyžadují statečnost i zodpovědnost za vlastní chování a
jednání. A že je třeba si jich
vážit a užívat s úctou, protože jak řekl John Stuart
Mill: „Svoboda jednoho
končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ (red)
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Chata Návrší opět přivítá zajímavé hudební
osobnosti
KONCERT Návrší č.2 ≈ Esazlesa ≈ Lazer
Viking ≈ Šimanský & Niesner ≈ DJ Dinnr
Pizza
Horská chata Návrší ve
Stříbrnicích se už podruhé
v tomto roce rozezní expanzivními
kytarovými
riffy a hlubokými vokály,
které rozechvějí nejednu
okenní tabulku v kraji pod
Králickým
Sněžníkem.
Podzimní koncertní večer,
který se uskuteční 5. října
2019 od 19:00, si tentokrát pro návštěvníky Návrší připravil program tří
kapel, kterým to ze všeho
nejvíc sluší při živém vystoupení.
Těšit se můžete na kytarový zázrak tohoto léta, duo
Šimanský & Niesner, kteří
ve hře na kytaru znovuobjevují záludný americký
primitivismus šmrncnutý s
českým country folkovým
romantismem. Na koncertě
představí své nové album
Tance neznámé. Čistý zvuk
dvou akustických kytar,
volnost,
repetitivnost,
hravost a kytarové chuligánství.
Dalším kouskem na scéně
bude Lazer Viking, pražský písničkář pro starý a
starý mladý, pátý jezdec
apokalypsy a poslední
nefalšovaný
antihrdina.
Hudební projekt Jakuba
Kaifosze, jeho pronikavý
hlas a expresivní projev s
kytarou z něj určitě činí
jednu z nejpozoruhodněj-

ších postav české kytarové
scény. Na Návrší vystoupí
sólo se svým předchozím
albem Radical Karaoke.
A jako pomyslná třešinka
nás čeká kapela Esazlesa.
Matadoři emo hardcore
scény, riffová temnota z
Chebu. Melancholická atmosféra akustických kytarových motivů a silné básnicky abstraktní a někdy až
příliš konkrétní texty. Esazlesa prostě patří mezi
nejlepší koncertní kapely u
nás, a jelikož letos s koncerty šetří jako s šafránem,
máte jedinečnou příležitost
zjistit, v jakém tempu i do
jaké hloubky se vám zaryjí
pod kůži. Těšit se můžete
na novinky z posledního
dlouhohrajícího alba Společnost psů.
Pokud se rozhodnete na
chatu Návrší přijet a zůstat
s námi až do rána, o pořádnou afterparty se postará
DJ Dinnr Pizza, šťavnatý
výlov hitů, beaty z celého
světa a tanec až do rána,
elektronika, hip-hop, house, rap, bass, chillout.
Horská chata pod úpatím
Králického Sněžníku, s
výhledem na Stříbrnice,
Staré Město a dál na obzoru s hradbou Jeseníků se na
jeden večer znovu promění
v klubovou scénu, která si
nezadá s těmi nejprovaře-

Autorka plakátu: Adéla Marie Jirků
nějšími kluby z větších
měst. Doporučujeme si jako
součást výletu naordinovat
také výšlap na vrchol Králičáku, protože po náročném
výstupu a osvěžení čerstvým vzduchem se vám
bude koncert poslouchat
nejlépe.
Lístky na koncert pořídíte v předprodeji na síti
Goout.net za 200 Kč, nebo v den konání koncertu
na místě za 250 Kč (pokud ještě zbydou).
Více informací o akci naleznete na facebookové

Podzim patří Drakiádě
Kdo se rád věnuje tradiční
podzimní aktivitě pouštění
draků nebo jen chce
s dětmi strávit zajímavý
říjnový víkend, může navštívit 11. ročník Drakiády
pořádané
Aeroklubem

Šumperk a Střediskem
volného času Doris, který
se uskuteční v sobotu 5.
října 2019. Akce začne v
14.00 na Letišti Šumperk a
návštěvníci se mohou těšit
na pouštění draků, static-

kou ukázku klubových
letadel, ale i spoustu doprovodných
sportovních
her a atrakcí pro děti. Občerstvení je zajištěno a
vstupné je zdarma. (red)

stránce
(Gajová)

Chaty

Návrší.
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Knižní tip na říjen …
Autor: Tereza Kroupová
Název knihy: Neu Ullersdorf – Nové Losiny
Nedávno se k nám dostala unikátní kniha o
Nových Losinách, vzdálených 15 km od Starého
Města. Autorkou je šumperská rodačka, jejíž
rodina vlastní chalupy právě v Nových Losinách.
Její předčasně zesnulý otec Igor Kroupa byl v 90.
letech místostarostou Šumperka a významně se
podílel na rozvoji a znovuobrození Nových Losin. Spolu s rodinou a přáteli zrekonstruoval
několik historických chalup, původních stodol,
drobných sakrálních staveb a dalších památek.
Knihu napsanou jako diplomovou práci vydala
v roce 2017 obec Jindřichov.
Velmi čtivě napsaná kniha popisuje nejdůležitější historické události obce, ale i
okolních osad Nové Josefové, Františkova či Elbe. Zmiňuje zajímavosti o místní
přírodě, lesních drahách, tradičních lidových zvycích a slavnostech, nevynechává ani tradiční jesenickou lidovou architekturu. Zajímavou kapitolou jsou proměny obce – procházka před sto lety a dnes. Publikaci doprovází bohatá obrazová dokumentace, včetně otisků starých plánů a map. Zajímavostí je německočeský slovník místních názvů. Knihu můžete zakoupit ve staroměstském Informačním centru a bude též k dispozici v místní knihovně. (Nejedlá)

KINO SNĚŽNÍK V MĚSÍCI ŘÍJNU NEPROMÍTÁ!!!

Džemfest 2019
Šumperský festival
Džemfest
oslaví
v říjnu
dvacáté
narozeniny. Jubileum připomene
série akcí, například
kompilační
výstava
kontroverzních plakátů,
které festival proslavily po celé
republice. Hlavní hudební program
bude nabitý hity.
„Chvíli jsme přemýšleli, že na jubilejní
ročník Džemfestu pozveme nějakou
pecku ze zahraničí, abychom dali
výročí lesk. Ale pak jsme si připomněli, že největším bohatstvím festivalu
jsou jeho návštěvníci. To oni dělají
z festivalu úžasnou událost, ne cirkus
na pódiu. Proto jsme pozvali takové
interprety, se kterými si lidi zazpívají
spoustu známých českých hitovek a
užijí si fajnový narozeninový večírek,“
řekl za pořadatele Tomáš Drenka.
Hlavní program v Domě kultury Šumperk vypukne v pátek 18. října a nabídne koncerty kapel Mandrage a
Trocha klidu. Vystoupí také zpěváci
Marek Ztracený a Peter Aristone.
„Skupina Mandrage přiveze zbrusu
novou show a samozřejmě i své velké

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU
MODELFEST ŠUMPERK 2019
Místo: KD Šumperk
Datum: 5. říjen 9:00 - 16:00

2. ročník Mezinárodní výstavy a soutěže
plastikových a papírových modelů (tanky,
letadla, auta, lodě, figurky). Pro děti je
připravený zábavný program a workshop,
kde si mohou slepit vlastní papírový model.
K vidění budou i různé repliky uniforem a
zbraní z válečných dob. Rodinné vstupné
100 Kč. Děti vstupné neplatí.

DÝŇOVÁ SLAVNOST V JESENÍKU
Místo: Bývalý klášter Voršilek Jeseník
Datum: 12. říjen 10:00 - 18:00

Těšit se můžete na tradiční trhy, ale i bohatý doprovodný program. Tanec, hudba,
divadlo. Autorské čtení pro děti i dospělé,
přednášky i workshopy, prohlídka skleníků
a zahrad SVČ DUHA, lanové aktivity, fotbal,
fitness lekce, bazárek, výstavy, tvořivé
dílničky

TRADIČNÍ
SLAVNOSTNÍ
VÝLOV
RYBNÍKA
Místo: Šumvald u Uničova
Datum: 11. - 13. říjen 9:00 - 17:00

Výlov bude pobíhat ve dnech 11. - 13. 10.
2019 od 9:00 - 17:00 hodin. Možnost zakoupení rybích specialit a také živých ryb.
K poslechu hrají "Karamel Music".

NIGHT RUN 2019
Místo: Olomouc
Datum: 19. říjen

hity jako Hledá se žena nebo Šrouby a
matice. Koncert Marka Ztraceného
bude zcela exkluzivní! Půjde o jeho
jediný letošní sálový koncert před tím,
než v únoru vystoupí v pražské O2
aréně,“ uvedl Tomáš Drenka.
Džemfest kromě hlavního večera
v pátek 18. října chystá nabitý doprovodný program. Ten nabídne třeba
filmovou scénu, výstavu plakátů
z historie festivalu nebo speciální
narozeninový večer ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností
Pontis, která letos slaví stejně jako
Džemfest 20. narozeniny.
Vstupenky na festival, který je držitelem prestižní Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury, jsou již
v prodeji v pokladně DK Šumperk
nebo online na www.dzemfest.cz.
(Tisková
zpráva:
dzemfest.cz)

NN NIGHT RUN OLOMOUC je tradiční
sportovní běžeckou událostí v Olomouci.
Běžecký závod na 10 km a na 5 km se uskuteční v centru Olomouce a v jeho okolí.
Závody se odehrávají po setmění a přesto,
že se běží ve městech, je nutné mít při
závodech čelovku. Nebudou chybět dětské
závody 211 KIDS CUP ani nezávodní FAMILY RUN, a charitativní AVON
BĚH na 5 km.

3. BURZA SBĚRATELŮ PIVNÍCH SUVENÝRŮ
Místo: Pivovar Holba
Datum: 19. říjen 9:00 - 13:00
Akce se koná v Pivovarském muzeu. Vstupné i stoly jsou zdarma a občerstvení je
zajištěno.

6. ROČNÍK FESTIVALU DEN ZDRAVÍ –
VĚDOMÝ ŽIVOT
Místo: DK Šumperk
Datum: 26. října

Tentokrát s podnázvem Minimalizujeme …
aneb v jednoduchosti je krása. Den plný
zajímavých přednášek, diskusí, hudby i
tance. Vizí festivalu je ukázat přínosy minimalismu ve výživě, pohybu, vztazích,
při cestování, v prostoru, který obýváme či
v každodenním bytí.

ZLATÝ ROH/ŘÍJEN 2019

4

STALO SE

Dětský den ve vojenském muzeu
V sobotu 24. srpna uspořádali členové BBCK ve spolupráci s iniciativou DĚTI
DĚTEM v areálu bývalých
kasáren „Dětský den ve
vojenském muzeu“, který
byl součástí bloku akcí pod
názvem „Pomáháme Petříkovi a Verunce“. Děti na
deseti stanovištích plnily
různé úkoly, za které obdržely zaslouženou odměnu.
V bohatém programu byla
prohlídka vojenského muzea, výstava veteránů aut a
motorek a ukázka vojenské
techniky. Vystoupili členové kynologického klubu
Agility z Vikýřovic a judisté
z klubu JUDO Olomouc.
Současně se uskutečnila
akce pod názvem „Pomáháme Verunce a Petříkovi“.
Do sbírky pro Verunku a
Petříka přibylo krásných
22.454,- Kč.
Pořadatelé a organizátoři
Dětského dne a akce „Pomáháme Verunce a Petříkovi“ děkují sponzorům,
bez kterých by tato zdařilá
akce nedopadla tak úspěšně. Byli to Město Staré
Město, Karel Raczek, JUDr.
Dalimil Mika, hotel Pohoda
a sponzoři Agroholding
Bernartice, KREMO – Olga
Gřundělová, NET-KOVO –
Ing. Eduard Chytka, PROBIO, s.r.o. Poděkování si
zaslouží i členové BBCK
v čele s paní Jarmilou Fibichovou.
Jak přišla na myšlenku
spojit akci Dětský den
s neziskovou organizaci
DĚTI DĚTEM a jak byla
s výsledkem spokojena,
jsme se zeptali paní Jarmily Fibichové. Zde je její
odpověď:
Naším plánem činností pro
rok 2019 bylo mimo jiné
uspořádat Sportovní odpoledne pro děti a mládež ze
Starého Města a okolí.
Jeden z našich členů nám
vyprávěl o organizaci Děti
dětem. Jednohlasně jsme se
rozhodli kontaktovat p.

Vaňka a získat ho ke spolupráci při uspořádání sportovního dne na našem
muzeu. Slovo dalo slovo a
my se opravdu domluvili,
že uspořádáme v letošním
roce zábavné odpoledne a
výtěžek ze vstupného a
doprovodných akcí bude
věnován Verunce a Petříkovi. Počátkem měsíce
srpna nám byl sdělen termín téhle akce a nám začaly příjemné starosti. Poněvadž jsme ještě žádnou
takovou akcí nepořádali, šli
jsme do toho i s obavou.
Naším dobrým poradcem
se stala p. Pavla Jarmarová.
A tak jsme se scházeli,
radili a sestavovali plán
celého dne.
Jelikož jsme malá organizace, bylo potřeba oslovit i
mnoho sponzorů ve Starém
Městě a okolí. Nestalo se
mi, že by někdo odmítl,
všichni oslovení byli nápomocni nám přispět na
tento den. Účinkující v
doprovodném programu se
vzdali svého honoráře či
úhrady jízdného. Bylo zapotřebí oslovit i mnoho
jedinců, kteří nám vypomohli s organizací celého
dne. Den D započal krásným počasím a to vydrželo
až téměř do konce. Úderem
13. hodiny přicházeli první
návštěvníci a návštěvnost
narůstala. V průběhu akce
nás navštívilo cca 60 dětí i
s doprovodem, z větší části
staroměstští
obyvatelé.
Naše akce byla předčasně
ukončena nepřízní počasí.
Celý tento den by nebyl
vydařeným dnem, kdyby
nebylo sponzorů, organizátorů a jejich pomocníků, ale
hlavně návštěvníků, za to
jím patří mé „Děkuji“. Na
závěr bych chtěla též poděkovat p. Ing. Zdeňku Panskému z jízdárny Černý
kůň, p. Barboře Dobrovolné
s vystoupením Agility, p.
Pavlu Fraňkovi z divadelního souboru ŠOK za ozvu-

Zleva nahoře: Rostislav Vaněk, Pavla Vařeková, Pavla Jarmarová s Petříkem Fiedlerem, a Jiří Fiedler.
Zleva dole: Verunka Vařeková a Barbora Dobrovolná.

čení celé akce. Největší
poděkování si zaslouží
všichni ti, co přišli a svým
dobrým srdcem pomohli
téhle akci. Děkuji Vám
všem.
Co je nezisková organizace DĚTI DĚTEM?
DĚTI DĚTEM je charitativní
iniciativa, která zastřešuje
sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a
mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte. Do roku
2017 pořádal Rostislav
Vaněk akce sám od sebe
pro hendikepované děti.
Popudem ke vzniku iniciativy byl úspěch fotbalového
turnaje Pomoraví Cup, kde
vybral pro postiženou
holčičku Elenku Vojtkovou
z Olomouce (Westův syndrom, opožděný PMV)
čtyřicet tisíc korun. Poté
iniciativa
zorganizovala
blok akcí pod názvem "Hra-

jeme pro Elenku" na jejímž
závěru bylo úctyhodných
139.236,- Kč, které Vojtkům předali na Andrově
stadionu při zápase Sigmy
Olomouc a Sparty Praha.
Následovala pomoc pro
Verunku Charvátovou ze
Zlatých Hor (nemoc motýlích křídel), kdy se iniciativě tentokráte podařilo
shromáždit ze všech pořádaných akcí překrásných
255.657,- Kč. Nyní skupina
dobrovolníků kolem pana
Vaňka aktivně pracuje na
pomoci pro již zmíněné
Verunku Vařekovou z Nového Malína (spastická
diparéza) a Petříka Fiedlera (Westův syndrom) z
Hynčic na Moravě. V zimním bloku akcí bude iniciativa DĚTI DĚTEM pomáhat
Vildovi Kočišovi z Velké
Bystřice (spastická diparéza). Tuto informaci nám
sdělil Rostislav Vaněk,
zakladatel iniciativy DĚTI
DĚTEM. (Černín)
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10. výročí Mezinárodního
výstupu na Králický Sněžník a 30. výročí Pochodu k
prameni řeky Moravy
Probouzíme
se
do
pošmourného
sobotního
rána dne 7. 9. 2019. Napínáme uši, abychom zjistili,
zda je nám počasí nakloněno, protože v tento den
máme již podesáté společně vystoupit na Králický
Sněžník. Během chvilky
registrujeme drobné údery
kapek na okenní parapet.
Prší....
Všechno máme díky sehranému pracovnímu týmu
nachystáno a tak se začíná
odvíjet snímek dne. Zahájení probíhá na Návrší, kde
stojí Informační stánek
města s celou řadou informačních materiálů a drobné občerstvení, které připravili Moravané. A už
přijíždějí první autobusy s
turisty. Kupodivu jsou plné
a tak nálada okamžitě
stoupá. Po oficiálním zahájení starostou města p.
Jiřím Kampem a náměstkem Olomouckého kraje
Ing. Milanem Klimešem se
první turisté vydávají na

cestu. V odbočce do
Sedla pod Králickým
Sněžníkem
tentokrát čeká turisty nejen stánek
kulturního domu s
tradičním
občerstvením, ale také
poutavý divadelní
exkurz do dějin
turistiky a lyžování
na Králickém Sněžníku v
době, kdy tam působil
nejznámější nájemce Lichtenštejnovy chaty Oskar
Guttwinski.
Děkujeme
tímto divadelnímu spolku
"Jeseníky divadelní" za
spolupráci při výročí výstupu na Králický Sněžník.
Ze Sedla pod Králickým
Sněžníkem jdeme dál měkkou lesní pěšinou, která se
postupně mění v kamenitou lesní stezku podélně
lemovanou borůvčím a
brusinkami a sem tam
nějakou muchomůrkou až
už se před námi otevírá
pomyslné panorama, dnes
utopené v mlze. Odbočuje-

me ke zbytkům Lichtenštejnovy chaty, fotíme se u
slůněte, které přes útrapy
počasí nás vřele vítá, zdravíme se se zástupci sdružení Království Králického
Sněžníku a pokračujeme
dál k pramenu řeky Moravy. Napijeme se křišťálové
vody, postojíme chvilku s
"Moravany" a vydáváme se,
zahaleni v bundách, pláštěnkách a čepicích, na
poslední úsek cesty, na
vrchol Králického Sněžníku, kde získáváme pamětní
list a kde se již tradičně
setkáváme s našimi polskými partnery, abychom si
všichni pochutnali na chle-

bu se škvarkovou pomazánkou, cibulkou a pravými
kvašáky.
A na závěr snad stačí už jen
říct: "Potrápil si nás Stamichmane, ale stálo to za to".
V rámci akce vydalo město
Pohádky ze Starého Města
a Báseň pro účastníky
Mezinárodního výstupu Na
Králický Sněžník od Jitky
Urbanové Peškové. Obě
knížečky dostanete zdarma
v Informačním centru.
Děkujeme všem, kteří se na
realizaci akce podíleli. Z
akce byl pořízen filmový
záznam, který bude k dispozici na stránkách města.
(Windová)

ŘÍJNOVÉ VAŘENÍ

Brownies z červené řepy
Je jednou z nejzdravějších a nejuniverzálnějších lokálních surovin, které nám dává příroda nejen teď
na podzim, ale které můžeme využít prakticky v průběhu celého roku. Červená řepa je zázrak za pár
korun, který může mít neuvěřitelný vliv na naše zdraví. Nejenže obsahuje obrovské množství železa a
dalších vitamínů a minerálů, ale slouží ke zvyšování imunity, posiluje srdce i kosti a především dokáže
díky svým detoxikačním schopnostem pomoci nejen v prevenci rakoviny, ale také při rekonvalescenci
po léčbě rakoviny.
Ingredience: 1 hodně velká bulva červené řepy (v nastrouhaném stavu cca 2-2 ½ hrnku řepy), 200 g vysokoprocentní
hořké čokolády, 1 hrnek hl. mouky, 1/3 hrnku holandského kakaa, 4-5 polévkových lžic medu, 1/2 hrnku rostlinného oleje,
2 zralé rozmačkané banány, špetka soli, špetka jedlé sody
Postup: Oloupanou a uvařenou řepu nastrouhejte na jemném struhadle nebo rozmixujte. Čokoládu rozpusťte a nechte
lehce vychladnout. V jedné míse smíchejte mouku, kakao, sůl a sodu. V druhé míse (v mixéru) smíchejte med, banány, přidejte rozpuštěnou čokoládu a olej a rozmíchejte, pak vsypejte sypkou směs. Úplně nakonec přidejte řepu a vše pořádně
promíchejte. Těsto vlijte do menšího pekáče, rovnoměrně rozprostřete a dejte na cca 40 minut péct při 170 °C. Nebo dokud
špejle nevyjde suchá. Jen pozor - díky řepě je těsto vláčnější, takže špejle bude vždycky trochu špinavá, ale nesmí na ní být
ještě tekuté těsto. Dobrou chuť!
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ROZHOVOR

Rozhovor tentokrát s ... panem Václavem Černým o
tom, jaké je odkrývat historii našeho města pro veřejnost a zachycovat okamžiky každodenního života, které se samy stanou historií…. pokračování…

V minulém čísle jsme představili pana Václava Černého, dozvěděli jste se o jeho příchodu do Starého
Města a o tom, jak se dostal ve svém životě k psaní obecních kronik. Pan Černý nám popsal, jak začínal
s poválečnou kronikou v Hynčicích pod Sušinou a později i v Chrasticích a jak pochopil, že pro vzdělání
nejsou důležité pouze všeobecné dějiny, ale že pro všechny nás, dosídlence i potomky dosídlenců, jsou
stejně důležité i znalosti o historii místních hor, našeho nového domova. Dnes nám ještě pan Černý
představí, co všechno obsahuje práce kronikáře a jak jsme na tom s bádáním v místní historii dnes…
Jaká je to vůbec práce
dělat místní kroniku? Jak
a s čím kronikář pracuje,
co byste o tom mohl říct?
Základním a vlastně jediným úkolem kronikáře je
zapsat právě skončený rok.
Co se tu stalo a je to vhodné
zachovat pro budoucí roky.
K tomu potřebuje dostatek
informací od hospodářských organizací, o správě
obce, o činnosti různých
spolků či institucí, o tom,
jací zde žijí lidé a jak se jim
žilo, o životní úrovni, o
kultuře, sportu, o přírodě, o
počasí atd. Nikde jsem
absolutní výčet těchto
povinností nečetl. Žádný
předpis nějaký konkrétní
obsah neurčuje. Co z toho
potom kronikář napíše, o
tom rozhoduje v podstatě
jen on sám. I když návrh
zápisu projednává a schvaluje rada obce a zápis podepisuje nejen kronikář,
ale i starosta. Problémem
při tom je ovšem délka
zápisu. Když jsem já přebíral kroniku, čítaly roční
zápisy pana Petrly několik
desítek stran a ani mně se
nepodařilo rozsah zmenšit.
I když se k tomu musí nabídnout otázka, zda by to
bylo vůbec správné. Dodnes v té věci nemám jasno,
a to i v souvislosti právě
s tím
projednáváním
v radě. Délka činí z tohoto
aktu spíše formalitu, domnívám se. Spousta věcí se
totiž najde i mimo kroniku,
což vybízí ke stručnosti. Ale

každá ukončená kronika se
povinně ukládá ve státním
archívu a setrvá tam po
staletí. Jen tam tedy asi
zatím najdeme, co se dělo
před dvěma, třemi, čtyřmi
staletími. Zachovají se tyto
věci i mimo kroniky tak
dlouho? A kde? To nevím.
Budou chtít zdejší hasiči
koncem tohoto století oslavit 200. výroční trvání
spolku? Budou vůbec ještě
existovat? Budou nějakou
akci organizovat? Co budou
chtít zjistit? To vše nevím,
ale v kladném případě
budou mít možnost zajet
do okresního archívu a
tady vše potřebné většinou
najdou. Bude to pracné,
veškeré archivní materiály,
tedy i kroniky je možné
prohlížet pouze v archivní
studovně. Domů se tyto
dokumenty nepůjčují. Alespoň takové to bylo za mé
praxe. Dnes se ale řada věcí
digitalizuje a co bude potom, to nemohu vědět.
Stále asi platí, že základním
kritériem zápisu, jeho kvality, zůstává potřeba budoucnosti. S ní musíme
počítat, i když znát ji nedokážeme. Když jsem v 90.
letech a později četl zápisy
svých předchůdců z 50. let,
vždy jsem něco postrádal,
jiné věci se mně zase zdály
příliš podrobné. Až příliš
informací o zemědělském
družstvu, ale jen zmínky o
Moravolenu či tuhových
dolech. Jenže v té době to
byla aktualita doby, přechod na zemědělskou vel-

kovýrobu. Či všestranné
zprávy o kultuře, ale úplná
absence o sportu. Takže
dnes si myslím, že základní
dvě pravidla pro práci
kronikáře jsou všestrannost a vyrovnanost zápisu.
To první předpokládá dokonalou znalost prostředí,
to druhé je těžší. Místo
písemných zpráv od institucí řešit tento základní
úkol osobním jednáním.
Ale to by znamenalo pro
první tři, čtyři měsíce
v každém novém roce
prakticky práci na téměř
plný úvazek. Je to reálné?
Závěrem k této otázce ještě
jednu poznámku. Kromě
kronik existují, alespoň u
nás, přílohy ke kronice. Ty
asi nikdo nenařizuje, nikam
se neposílají a v naší kronikářské skříni je těch složek
spoustu. Myslím, že asi od
počátku 60. let. Výstřižky
z tisku, fotografie, různé
spisy, pozvánky apod. Je to
hodně dobových dokumentů, které by se třeba hodily
při různých výstavkách a
výročích. Zatím se nevyužívají. Proto mně to nedá,
abych se o nich nezmínil.
Na závěr bych se chtěla
zeptat, jaký je současný
stav v poznávání naší
minulosti a co by se ještě
mělo ujasnit?
Základním problémem je
to, že v archívu jsou uloženy 4 kroniky Starého Města, jejichž obsah nikdo
nezná. Nikdo je nepřeložil.
Snad jen vzpomínaný dr.

Spurný je prohlédl, když
zpracovával sbírku našich
archiválií. Svědčil by o tom
úvod k inventáři této sbírky. Má několik stran. Ale to
je úkol asi těžko řešitelný.
Dobová němčina, ručně
psaná, více méně snížená
čitelnost. Kdo by to dělal a
za kolik? A pak jsou tu ty
stovky dobových dokumentů, které v těch kartonech naší sbírky leží. Stačí
si přečíst jen jejich názvy
v místním
rejstříku
v závěru toho inventáře.
Takže vlastně neznáme
skoro nic. Byl bych strašně
vděčný, kdyby se někdo
pokusil o překlad třeba jen
jedné z kronik. Ta poslední
– Wolfova – která končí
rokem 1932, je ale velmi
stručná – jen školní sešit. Je
ale nejlépe čitelná. Zdaleka
v ní ale nemůže být všechno to, co v těch starších,
Kreuzově z roku 1859 či
Pratscheho z roku 1894.
První Fiebeckova z roku
1794 je už v dosti špatném
stavu. Z toho mála, co víme,
jsem se snažil ujasnit dvě
věci. Ta první je snad teď
už jasná. Legenda našich
nejstarších dějin, která píše
o návštěvě budoucího císaře Karla IV. ještě jako markraběte moravského ve
Starém Městě NEŘÍKÁ, že
ho při zdejším lovu medvěda zachránil zdejší horník,
jak se to tu po válce začalo
tradovat a překonalo desetiletí. Podle této legendy
„zde statného medvěda
skolil“ a městu pak daroval
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znak s medvědem a horníkem, protože většinovými
obyvateli tehdejšího „městečka Goldek“ byli horníci.
Větším problémem je „legenda“ Eliška Petřvaldská.
Tu se z ní snažím udělat až
já. Protože i teď na výstavě
400 let radnice jsme opět
mohli přečíst, co vše postavila a že „vtiskla Starému

Městu jeho dnešní tvář“.
Také před 4 roky v Historii
Hanušovic se znovu její
jméno objevuje jako reálné
historické osoby – „pravověrná katolička Eliška
Petřvaldská
nechala
v nedalekém Starém Městě
postavit“… viz str. 212. Já
jsem dnes přesvědčen, že
tu nikdy žádná Eliška Pet-

řvaldská nežila. A to navzdory tomu, že zde do
roku 1964 stál „ její zámeček“ – č. p. 1. Určitě to nemohla být matka či manželka Jana Petřvalského,
který v roce 1615 koupil
kolštejnské panství od
Bruntálských z Vrbna. A jak
to zřejmě uvádí Friebeckova kronika a jak mně to pan

7
Sikora přeložil z kroniky
Wolfovy. Myslím, že důkazů pro to mám dost a budu
se snažit je předat nové
městské kronikářce. Dost o
tom bylo i v posledních
Pohledech ve ZR 11 z roku
2017. (Janoušková, Černý)

Barvy podzimu
Podzim je v mírném klimatickém pásu barevný a
„opadavý“. Umělci jej zpodobňují a glorifikují v
mnoha žánrech. Opadavost
však fascinuje odpradávna
i vědce, agronomy a lesníky. Jaké jsou příčiny a důsledky sezonního opadu? A
co se vlastně během stárnutí v listech děje?
Co je opadavost? Opadavé
jsou stromy, které během
chladné či suché části roku
přicházejí o většinu listoví,
protože by jim přinášelo
více problémů než výhod.
Opad listů je aktivní fyziologický proces. Rychle
usmrcený strom již není
opadu schopný. Zdravé
listy musí neustále vysílat
signál, že jsou v pořádku.
Pokud tento signál přestanou vysílat, jsou shledány
za „zralé k opadu“ a odlučovací vrstva začne konat
svou práci, která brzy vyústí v opad. V mírném pásu
jsou hlavními startovními
signály opadu zkracující se
délka dne a snižující se
teplota.
Proč některé stromy sezonně opadávají a jiné ne?

Stromy ve svých listech
vyvinuly pomocí uzavíratelných průduchů důmyslný systém zadržující vodu.
Zcela zastavit výpar vody
ze svého povrchu však
nedokážou. Přitom povrch
listů často několikráte
převyšuje
půdorysnou
plochu koruny stromu.
Obtíže s příjmem vody,
např. kvůli zmrzlé půdě –
mohou způsobit, že i malý
výpar může být pro strom
osudný. Řešením je dočasný opad listí, který může
být výhodný i v jiných
ohledech – snižuje nebezpečí polámání sněhem,
okusu listí zvěří a některé
druhy kvetou v nepřítomnosti listů proto, aby zviditelnily své květy pro opylovače anebo usnadnily šíření pylu.
Opadavost na druhou stranu přináší handicap v podobě velké ztráty uhlíku,
minerálních látek a energie
listů, které často ještě mohly sloužit svému fotosyntetickému účelu. V méně
drsném klimatu se proto
některé druhy stromů
sezonnímu opadu raději

vyhnou, přestože jiné druhy rostoucí společně s nimi
listy shazují. Protože opadavost je v mírnějším klimatu více strategií než
nutností, jen těžko se předpovídá. Proč jsou borůvky
v zimě holé, zatímco brusinky si ve stejných podmínkách
zachovávají
všechno listoví? Přesně
nevíme.
Co se děje ve stárnoucích
listech před jejich opadem?
Spousta věcí. Zelené chloroplasty se před opadem
většinou mění v barevné
gerontoplasty.
Během
přeměny se sice odbourává
chlorofyl, nenechme se
však zmást. Barevné gerontoplasty jsou stále živé a
zdravé plastidy. Stárnutí a
opad listu je vysoce regulovaný proces, který sice
spouštějí vnější podmínky,
jinak je ale plně v režii
rostliny.
Barvy podzimu jsou odkryty, když rozložený chlorofyl
ztratí svou sytě zelenou
barvu. Za tuto sezonní
malířskou impresi mohou
zejména karotenoidy (žluté
až oranžové) a antokyany

(živě červené až rudočerné) Díky jejich syntéze v
nepříznivých podmínkách
se s prvními podzimními
mrazíky tak krásně barví
javory.
Jakmile je degradace chlorofylu a příjem uvolněných
látek z listu dokončen,
může nastat vlastní opad
listu. Odlučovací vrstva
řapíku zvýší svou aktivitu,
její buňky se prodlužují
(což v pletivu vyvolá pnutí)
a vylučují enzymy, které
naruší buňky držící pohromadě. Když se k vnitřnímu pnutí přidá vítr, řapík
namáhání nevydrží a list se
v přesně vedené linii oddělí. Od startovního signálu
po vlastní opad uplyne
většinou 10 až 60 hodin.
Vodivé dřevní elementy na
opadu aktivně nespolupracují, neboť jsou mrtvé –
odlomí se mechanicky. Pod
odlučovací vrstvou směrem
k větvi je ochranná vrstva.
V ní se brzy po opadu uloží
vrstvička korku a kutinu,
jež chrání listovou jizvu
před vyschnutím a útokem
parazitů. (Vesmír 89, 612,
2010/10)

lenosti 300 – 400 m od této
pevnosti leží sruby „Krajní“, „Lesík“ a „Svah“, všechny objekty jsou součástí
Staroměstského pevnostního okruhu. Objekt je bez
inženýrských sítí. Minimální kupní cena, za kterou je
možné bunkr koupit, je 43

950,- Kč. Prohlídka proběhne 1. října 2019 v 10,00
hod. po předchozí domluvě.
Kontakty a podrobné informace o podmínkách
výběrového řízení naleznete na stránkách města.
(red)

Chcete koupit bunkr?
Ministerstvo obrany České
republiky zahájilo 17. září
veřejné výběrové řízení na
vhodného kupce pro koupi
nepotřebného majetku. Na
konkrétním seznamu je i
jeden z objektů pevnostního okruhu v katastru naší
obce. Konkrétně jde o bun-

kr („řopík“) SLO VEČ
141aSU se stavební parcelou.č.
1013/1.
Tento
„řopík“ se nachází cca 1200
m severovýchodně od
Starého Města v těsné
blízkosti turistické trasy
navazující z města na Novou ulici. Severně ve vzdá-
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MĚSTO

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje
na základě novely veterinárního
zákona
č.
302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy
na území České republiky
mikročipem.
Od tohoto data bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku).
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR

se zavádí z následujících
důvodů. Jednak je to zjištění identity psa v případě
potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa,
obce atd.).
Druhým důvodem je účinnější monitoring chovů a
kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených
zvířat, jejich věk, vakcinace,
dodržování
zoohygienických podmínek, zajištění
pohody zvířat) a postih
chovatelů v případě týrání
zvířat.
Třetím důvodem je umožnění kontroly při prodeji

psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů.
Také bude možné prokázat
vlastnictví psa, což je velmi
důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy,
kdy pes způsobí dopravní
nehodu, psi pytláci atd.),
A v neposlední řadě, zatoulané řádně označené a
evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu

majiteli, jeho návrat je
operativnější.
Čipování se netýká psů,
jejichž majitelé nechali
v minulosti psy vybavit
čipem v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou č.
1/2010, případně jsou
starší psi označeni čitelným tetováním (které bylo
provedeno před 3. červencem 2011).
Za psa bez označení bude
od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až
20tisícové pokuty, protože
na psa bude pohlíženo, jako
kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. (red)

vyluštit tématickou křížovku. Pokud správně uhodne
tajenku, získá odměnu.
Zdarma bude také přístupná radniční věž. Tak přijď-

te, rádi vás uvidíme. (Nejedlá)

Den turistických informačních center

V rámci Světového dne pro
rozvoj informací vyhlásila
Asociace turistických informačních center 24.
říjen 2019 poprvé za Den
turistických informačních
center České republiky.
Význam turistického informačního centra je, především v turisticky významných
destinacích,
klíčový. Proto se k tomuto
dni připojuje také naše

staroměstské informační
centrum, které navštěvuje
každým rokem stále větší
počet turistů. A mohu říci,
že jsou z našeho města a
hlavně okolní přírody velmi nadšení.
A na co se všichni návštěvníci informačního centra
mohou v tento den těšit?
Každý příchozí obdrží
malou pozornost, a pokud
bude mít zájem, může si

INZERCE

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

Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník

Mobil:
606 420 133
E-mail:
kabat-opravy@volny.cz

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol.
Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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MĚSTO

Usnesení Rady města

Výpis z Usnesení z 19. Rady města Staré
Město ze dne 29. 7. 2019
196. Rada města schvaluje nabídku (po objasnění nesrovnalostí) fy Prumhor spol. s r.o. ke stavbě Novostavba
učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré Město s tím, že
celková cena díla zůstává stejná, dle původní nabídky (9
531 475,60 Kč)
197. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 973/1, TTP o výměře 164 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem

Výpis z Usnesení z 20. Rady města Staré Město ze dne 5. 8. 2019
196. Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 1038/1 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem. Výměra pronajaté části pozemku bude ujednána
před podepsáním smlouvy o nájmu pozemku.
197. Rada města schválila Smlouvu o nájmu pozemku p.
č. 73 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem o výměře 200 m2 J. H. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
198. Rada města schválila finanční příspěvek ve výši
4 000 Kč na sportovní den pro děti a charitativní den Děti
dětem pořádaný klubem Beton bunker club Kronfelzof, z.
s.
199. Rada města schválila záměr pronájmu nebytových
prostor stavby č. e. 4 na parc. č. 814/1 v k. ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem.
200. Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p. č.
973/21 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
201. Rada města schválila zhotovení dočasné přípojky
pro systém ohřevy TUV pro P. D. na sídl. Budovatelů firmou ELRAM JS, s. r. o.
Rada města bere na vědomí:
- Rozhodnutí Městkého úřadu Šumperk o zákazu
průjezdu pohotovostním vozidlům uzavřeným
úsekem komunikace II/446 Hanušovice – Nová
Seninka a to v úseku od křižovatky se silnicí
III/312 po křižovatku ul. Chrastická ve Starém
Městě.

Výpis z Usnesení z 21. Rady města Staré Město ze dne 19. 8. 2019
202. Rada města schválila zhotovení spalinové cesty
v klubovně Skautů firmou Frevloko, s. r. o. za cenu 47 630
Kč bez DPH.
203. Rada města schválila prodloužení pronájmu skladovacího prostoru v objektu 3 bývalých kasáren v místnosti
S-2/ č. dveří 15/16 Ing. Petru Korgerovi.
204. Rada města přijala 3 žádosti o pronájem pozemku p.
č. 948/1 o výměře 11 777 m2 v k. ú. Stříbrnice. Rada města vybere nájemce na základě nejvyšší nabídky ročního
nájemného, u kterého stanovila minimální nabídku 2 000
Kč/ha.
205. Rada města doporučuje směnu pozemku p. č. 440
v poměru 1:3 za pozemky p. č. 207, 3538 a část pozemku
p. č. 3244/31 vše v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem z důvodu rekonstrukce cesty a zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.

206. Rada města schválila úpravu projektové dokumentace k územnímu řízení (DÚR) Lesoparku ve Starém Městě
pod Sněžníkem Ing. Šárkou Stolaříkovou a Ing. arch. Ondřejem Stolaříkem za cenu 10 000 Kč.
207. Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 55 000 Kč od Olomouckého kraje na akci Mezinárodní výstup na Králický Sněžník a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada města bere na vědomí:
- Dopis advokátní kanceláře Mgr. et Mgr. Marek Polák v záležitosti věcného břemene cesty na Rumburk
- Dopis JUDr. Jany Špičkové v záležitosti cesty na
Rumburk
- Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci na Kladském sedle z důvodu konání
akce Závody na longboard v termínu od 31. 8.
2019 do 1. 9. 2019
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
VZPOMÍNKA

V říjnu oslaví svá významná životní jubilea:

Dne 27. října 2019 vzpomeneme 25. výročí, kdy nás
opustila naše maminka, babička a prababička
paní MARIE PLACHÁ.

Alžběta Hájková
Vladimír Chalupa
Vladimír Kubíček
Josefa Ovčiariková
Bohuslav Pařízek
Julie Poulíková

Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají děti s rodinami.

Marie Trčková

VZPOMÍNKA

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

Narození:

Jen svíci hořící a kytičku na hrob můžeme dát,
postát chviličku a tiše vzpomínat.
Dne 19. října 2019 vzpomeneme 20 let úmrtí
pana JIŘÍHO ZÁMEČNÍKA ze Stříbrnic.

Darío Lasala Gol
Vincent Janoušek
Natalie Vašicová

Cvičení pro každého bez omezení věku s
Barborou Zelenou
Kulturní dům každé pondělí a čtvrtek od
17.00 do 18.00 hodin.
Srdečně zveme zájemce.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál
Srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.

2. října 2019 už to bude 6 let, co opustil tento svět
pan LUDVÍK LUKS.

Změna otevíracích hodin TIC
ŘÍJEN – PROSINEC
Po – Pá 8:12, 12:30 - 16:30
So – 8.00 – 12:00
Stále vzpomínáme.
Město Staré Město pořádá v rámci Dne seniorů zájezd do Moravského divadla v Olomouci na divadelní představení

"Hledám děvče na boogie woogie"
Cena vstupenky je 170-185,-Kč
(cena partner TOP - 50% je už zahrnuta v ceně).
Přepravu hradí pro své občany město.
Odjezd autobusu z náměstí ve Starém Městě 7.10. v 9.00 hodin, představení začíná v 13.00 hodin.
Prodej vstupenek v Informačním středisku ve Starém Městě.
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Plavání 2019
Plavecký výcvik pro 36
žáků 2. a 3. třídy ZŠ a 6 dětí
z MŠ byl zahájen již v 1.
školním týdnu. Děti milují
pobyt ve vodě, jsou nadšené a spokojené a delší cesta
až do plaveckého areálu v

Zábřehu na Moravě je pro
ně zpestřením. Výuka plavání je pro všechny žáky ZŠ
povinná a je plně financovaná školou včetně dopravy, která je hrazena z projektu
MŠMT.

Přespolní běh
V pátek 6. září 2019 uspořádala naše škola tradiční
školní kolo v přespolním
běhu. I když se zdálo, že
počasí nás tentokrát potrápí, nakonec panovalo ideální klima právě na běh v
přírodě. Letos jsme vybrali
trochu odlišnou trať oproti
minulému roku, běhali
jsme v krásném prostředí
okolních kopců, a tak se
žáci kromě sportovního
zápolení mohli částečně i
kochat krásou kolem sebe.
A jak to vše dopadlo?
Žáci 1. stupně využili prostředí fotbalového hřiště,
kde zdolávali vzdálenost
buď 700, nebo 1000 metrů.

V jednotlivých kategoriích
zvítězili:
Vojta Černohorský (1. a 2.
třída hoši), Amálie Váňová
(1. a 2. třída dívky), Tadeáš Suchomel
(3. a 4.
třída hoši), Sofie Nejedlá
(3. a 4. třída dívky).
Žáci 2. stupně zdolávali
náročný terén v blízkosti
Štěpánova a jejich trať
měřila téměř 3 kilometry.
Výsledky byly následující:
Sára Suchomelová (5., 6. a
7. třída dívky), Jirka Stránský (5., 6. a 7. třída hoši),
Adéla Čupková (8. a 9. třída
dívky), Adam Čupka (8. a
9. třída hoši).

Prvních 7 závodníků v
každé kategorii z 2. stupně
postupuje do okrskového
kola, které se uskuteční u
nás ve Starém Městě za 14
dnů. Všem umístěným v

čelních pozicích gratulujeme a přejeme plno sil do
dalších běžeckých soubojů.
(učitelé TV na ZŠ a
MŠ Staré Město)

Dětem bychom chtěli popřát, aby se jim ve škole
líbilo a aby si zde našli
mnoho nových kamarádů.
Samozřejmě budeme rádi,
pokud se děti budou i dobře učit, ale víme, že každé
dítě je originál a každému

jde dobře něco jiného.
Přejeme dětem, aby se
z nich stali hlavně dobří
lidé, pro něž slušné chování, úcta k dospělým a pomoc ostatním nebudou jen
prázdné pojmy.

Slavnostní přivítání
prvňáčků na radnici
Příchod nového školního
roku žáci vítají se smíšenými pocity. Na jedné straně jim končí prázdniny a
začínají školní povinnosti,
na straně druhé se mnozí
z nich opět setkají se svými
spolužáky a kamarády,
které třeba celé prázdniny
neviděli. Zcela nová zkušenost však čeká na naše
nejmladší žáky, na ty, kteří
letos vstupují do prvního
ročníku základní školy. Aby
na svůj první den ve škole
nezapomněli, uvítali jsme
je dne 2. 9. 2019 slavnostně
na radnici.
Ráno se rodiče i děti sešli
před školní budovou. Prvňáčky pak na radnici za
doprovodu hudby odvedli
žáci deváté třídy. Po krát-

kých proslovech
pana
starosty
Kampa,
pana
ředitele Šikuly a
paní
učitelky
Matkovské prvňáčci
obdrželi
dárečky a přesunuli se zpět do
budovy
školy.
Protože prostředí školy po uskutečněném projektu „Těšíme se
do školy“ už dobře znali, cítili se ve škole
jako rybky ve vodě. Během
informační schůzky pro
rodiče, strávily děti čas
hraním v družinách, a poté
ještě chvíli ve třídě s třídní
učitelkou.
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Výlet na Králičák
V úterý 10. září jsme všichni žáci 5. – 9. ročníku vyrazili na poznávací vycházku
směr Králický Sněžník. Od
školy nás ráno odvezl autobus k chatě Návrší, dále
jsme pokračovali pěšky.
Naším úkolem bylo zastavit
se během cesty u každého
ze 7 stanovišť, kde jsme se
dozvěděli nové informace zjistili jsme, jaké druhy

ptáků, savců a hmyzu zde žijí, jaké
stromy zde rostou,
myslivci nám předvedli jejich lovecké
psy a trofeje, záchranáři vysvětlovali, co dělat v případě
úrazu. Přestože jsme
nedorazili až ke
slonovi, byl to hezký
výlet.

Výstavba umělé lezecké
stěny pro děti a dospělé
je v plném proudu
Letošní rok se Sportovní
klub Outdoor Jeseníky
zasloužil o obnovení a
zpřístupnění lezecké oblasti u Zotavovny Morava ve
Starém Městě a to vyčištěním, přejištěním a vznikem
8 lezeckých cest.
Dalším záměrem klubu je
rozšíření nabídky trávení
volného času dětí a mládeže, ale také široké veřejnosti včetně turistů, a to vybudováním indoorové horolezecké stěny ve školní
tělocvičně, v rámci které
bude provozovat horolezecký kroužek, horolezecký
oddíl pro děti a mládež a
lezení pro veřejnost pro
Staroměstsko
a
obce
v okolí.
Od konce letošních školních prázdnin probíhá
v tělocvičně školy výstavba
horolezecké stěny, jejíž
oficiální otevření proběhne
9. listopadu 2019 v rámci
filmového festivalu Snow
Film Fest ve Starém Městě
(pozn.: bližší program akce
a festivalu bude zveřejněn

v dostatečném předstihu
na plakátech a v dalším
čísle Zlatého rohu).
Zájmový
horolezecký
kroužek bude otevřen
v pololetí (bližší informace dostanou rodiče a
veřejnost s dostatečným
časovým předstihem).
Časový harmonogram
výstavby je následující.
Od konce srpna do druhého zářijového týdne
proběhne samotná výstavba stěny. V druhé polovině
září bude dodán horolezecký materiál a vybavení a
zároveň proběhne stavba
lezeckých cest. V říjnu bude
probíhat školení instruktorů, tvorba webových stránek horolezeckého oddílu a
lezecké stěny, tvorba propagačních materiálů a
jejich distribuce do škol a
obcí. 9. listopadu, jak již
bylo řečeno výše, proběhne
otevření stěny pro veřejnost. Na konci listopadu
budeme konečně moci
zahájit nábor do dětského
horolezeckého kroužku a

zároveň uspořádáme Den
otevřených dveří pro
rodiče s dětmi, mládež,
širokou
veřejnost.
V únoru pak plánujeme
oficiálně
zaregistrovat
horolezecký oddíl v rámci
Českého
horolezeckého
svazu a nic už nebude bránit kroužek rozjet naplno a
k tomu samozřejmě zahájit
lezení i pro veřejnost.
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky je nezisková organizace
působící
v Jeseníkách. Jejím hlavním
cílem je zapojení do sportovních, tělovýchovných a
turistických aktivit, pomoc

rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví, zejména
formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. Dále pak
organizovat sportovní akce,
pořádat vzdělávací akce,
přednášky, semináře, kurzy. Další akce pořádané
klubem: letní Horský triatlon Kraličák, zimní skialpové závody a slalomy na
lyžích, festival zimních
outdoorových filmů Snow
Film Fest, cestovatelský
festival Expediční kamera.
(Škrott)
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