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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Duben 2022

roč. XXVIII

č. 4

8Kč

Pálení čarodějnic

Taky vám už chyběly hromadné akce a stýská se vám
po příjemných chvílích ve
společnosti svých sousedů a
známých? Pak se na konci
dubna můžete těšit na tradiční pálení čarodějnic. Po
dvou letech omezení a lockdownů je načase oprášit
staré zvyky a vyrazit do
ulic.
Kulturní
zařízení
Starého Města ve spolupráci s místními dobrovolnými
hasiči letos znovu uspořádá
tradiční průvod, rej čarodějnic i následné setkání u
ohně.
Nebudou chybět

čarodějnice,
děti,
zábava ani občerstvení. Stačí si nachystat
masku,
popřípadě se prostě
jen přidat v sobotu
30.
dubna
k ostatním a začít se
bavit. Sraz je ve
14.00 u kulturního
domu a poté doprovodíme čarodějnice, jak už jsme
zvyklí, na hranici –
na louku u koupaliště. (red)

Ani velikonoční svátky
v posledních dvou letech
nebyly tolik veřejné a
společné, jak jsme byli
zvyklí. Letos bude příležitost vrátit do ulic koledníky. Ať už je vyšlete nebo
bude přijímat, možná je
načase oprášit pomlázky,
kraslice, popřípadě vylepšit
nebo inovovat velikonoční
výzdobu domu a slavnostní
tabule či dokonce předsta-

vit rodině a známým lahodné velikonoční novinky.
A že naši severní sousedé,
konkrétně z partnerského
města Stronie Śląskie, jsou
velmi šikovní a nadšení co
se oslav velikonočních
svátků, týká, známe již
z minulých ročníků Velikonočních stolů. Letos můžete zajet do Stronie v neděli
10. dubna, kdy v Centru
Edukacji, Turystyky i Kul-

tury od 12.00
budete
moci
zhlédnout různá
taneční a hudební vystoupení a venku před
centrem si pak
zase pro změnu
prohlédnout
bohatě ozdobené stoly plné tradičních
ozdob i dobrého jídla. Do-

Do 30. dubna je splatný
nájem pozemku dle většiny
nájemních smluv, na základě kterých mají občané
pronajaté pozemky (zahrádky) od města. Žádáme

všechny nájemce, aby do
30. dubna uhradili nájemné
na letošní rok, a to buď
hotově v kanceláři pokladna – místní poplatky
v přízemí radnice, nebo

převodem na účet města č.
154232461, kód banky
0300. Roční částka i variabilní symbol zůstávají stejné jako v předchozích letech, pokud jej neznáte,

Velikonoční stoly ve Stroniu Śląskim

mů rozhodně nepojedete
s prázdnou. (red)

Do 30. dubna je splatný nájem pozemku na rok 2022

obraťte se na kontakty: tel.:
583 285 996,
email: poplatky@mustaremesto.cz. (Urbanová
Pešková)
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Ukliďme Staroměstsko
Máme tu jaro a s ním i čas
na pořádný úklid. Uklidit si
doma je určitě příjemné a
úctyhodné. A lidé věnující
se svému zdraví si k tomu
přidají i nějakou tu detoxikaci organismu. Ale k čemu
by to všechno bylo, kdybychom tu největší část našeho prostředí – tedy okolí,
město, přírodu – nechali
ladem?
Naštěstí se každoročně
najde ve Starém Městě dost
dobrovolníků, dost milovníků svého přirozeného
prostředí, kteří si vyhrnou
rukávy, zajistí vše potřebné
od materiálu až po personální obsazení a pustí se do
toho. Vloni vzniklo hned
několik
takových
akcí
v režii několika různých

místních skupin, díky nimž
zmizelo z našeho bezprostředního okolí hned několik tun odpadu.
Tento rok začneme s úklidem spolu se spoustou
dalších
dobrovolníků
v rámci Ukliďme Česko a
především v rámci staroměstských skautů. Úklid se
bude konat ještě před Velikonocemi, tj. v sobotu 9.
dubna, a tak letos budeme
možná mít velikonoční
nádivku ze zdravých čerstvých
mladých
kopřiv
z okolní přírody.
Všichni, kteří chtějí udělat
něco pro své okolí, naučit
své děti (nebo naopak děti
své rodiče) chránit a pečovat o místo, ve kterém
žijeme, a při tom všem se

Kulturní zařízení města
připomíná, že v dubnu se
můžeme těšit na divadelní
představení pro děti. Pohádku s názvem Jak víla
Modrovláska splnila tři
přání zahraje pro velké i
malé diváky CziDivadlo
Praha.
Pohádkový příběh nás
přenese do lesního království plného zvířátek i kouzelných bytostí a poví nám
příběh o tom, co se může
stát, když si lidé chtějí
přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým
přáním. Přijďte se podívat
sami, zda zvítězí sobectví,

nebo pokora a
láska. Jak to
dopadne,
se
můžete
přesvědčit ve velkém sále našeho kulturního
domu 8. dubna
v 17.00.
Pohádka
trvá
zhruba 50 min
a je určena
především pro
diváky od 3
do11 let, ale i
rodičům.
Vstupné stojí
50 Kč. (red)

Máte-li chuť se v rámci jara
protáhnout, zpevnit se
nebo pomoci svým kloubům, ale nejste typ pro
hromadné cvičení, při kterém se pokaždé zapotíte a
sáhnete si na dno, pak jste
srdečně zvány na cvičení

pro ženy, které se koná
každé pondělí a čtvrtek
v kulturním domě od
17.00 do 18.00. V rámci
těchto dvou hodin budete
mít
příležitost
cvičit
v malém okruhu podobně
naladěných žen – cvičení je

příjemně pobavit, mohou
přijít v 9.00 hodin ke
skautské klubovně, ve
které získají rukavice, pytle
i drobné občerstvení. Vyrazit můžete ve skupinách i
sami se získanými pomůckami. Míst, která je třeba

uklidit, je více než dost,
takže můžete navrhnout,
kam se vydat a kde je to
nejvíce potřeba. Svoz sesbíraného odpadu je zajištěn. (red)

Divadelní pohádka o víle Modrovlásce připraví
dětem kouzelné odpoledne

Cvičení pro ženy

založeno na jógových pozicích, naučíte se správně
dýchat, což je potřebné
nejen pro zvýšení efektivity
cvičení, ale využijete jej i
v běžném životě, a k tomu
nebude chybět vždy tolik
důležitá relaxace. Cvičení

probíhá pod vedením Barbory Zelené. (red)
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Knižní tip na duben …

V dubnu vám přinášíme knihy hned tři. Ta první v sobě ukrývá silný, ale zároveň krásný a vtipný příběh, který nám ukazuje, že ne
každý vysněný život musí být lepší než ten, který právě máme. A
druhé dvě knihy jsme vybrali tak trochu na míru jaru a těm z vás,
které jaro každý rok tak trochu ponouká něco zasadit, vypěstovat,
sklidit, zkrátka chovat se tak, jak se na jaře sluší a patří.

Název knihy: Půlnoční knihovna
Autor: Matt Haig

Hlavní hrdinka Nora je obyčejná jako my všichni, jen bohužel
nenávidí svůj život a rozhodne se jej vlastní rukou ukončit.
Zde však příběh teprve začíná, jelikož dostane šanci vybrat si
jiný život - může vybírat mezi miliony jiných, paralelních
životů. Na vše má však omezený čas a jejím cílem je zjistit,
zda vůbec existuje ten nejlepší život, který ze zoufalce udělá
někoho, kdo se denně probouzí s chutí žít. A právě do takových okamžiků se trefuje Půlnoční knihovna a hojí. Empaticky hladí a
vysvětluje, že žádný z těch předpokládaných životů by zdaleka nemusel
být dokonalý tak, jako představy o nich. (knihydobrovsky.cz)

Název knihy: Pohoda na balkóně
Autor: Mascha Schachtová

Nemáte zahrádku, ale i tak byste si chtěli vypěstovat něco hezkého nebo
dobrého a zdravého doma za oknem nebo na balkóně? Pak můžete začít
právě s touto knihou….

Název knihy: Zahrádkářova čítanka
Autor: Luděk Přikryl

Velmi populární kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného
milovníka zahrady. V současné době je velmi moderní a hlavně přírodě
prospěšné pěstování bez chemie. Kniha radí, jak založit kompost, co do
něj patří, co ne. Dále najdeme klasicky pěstování ovoce, zeleniny, drobných plodin nebo bylinek. (red)
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
DUBNU
BESEDA S PROMÍTÁNÍM - ZMIZELÉ JESENICKO 3 DÍL: POUTNÍ MÍSTA
Místo: Rapotín, KD zasedací místnost
Datum: 5. dubna od 17:30

Kniha pojednává o čtrnácti nejvýznamnějších
poutních místech našeho regionu, jež před lety
vybrala spoluautorka této publikace Michaela
Neubauerová. Patnácté místo je pak přidáno
trochu navíc, protože leží již těsně za vrcholkem
hřebene Jeseníků, tedy i za hranicí okresu, ale
i Slezska s Moravou. Vstup zdarma.

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Místo: Rapotín, KD zasedací místnost
Datum: 7. dubna od 19:00

Černá komedie, která je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový
význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Hra
začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka
Kennetha) chystá večeři na oslavu tříletého výročí
svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem má být
„překvapení“. V retrospektivách se divák dozvídá,
jaké všechny události předcházely této „poslední
večeři“... Účinkují: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský. Vstupné 400,-, 350,- a 300,Kč.

MARIAN JELÍNEK: VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 12. dubna od 19 hodin

Přednáška uznávaného hokejového trenéra, kouče, manažera a autora řady knih, který se již téměř
30 let zabývá sportovní psychologií a mentálním
koučinkem. Co skutečně rozhoduje o vítězích mezi
špičkami ve svých oborech? Jak se připravovat
tak, abyste dosahovali co nejlepších výsledků? Jak
se nevzdávat a směřovat stále k cíli, i když se
zrovna nedaří? Jakými způsoby a technikami
můžete svůj výkon nejvíce ovlivnit? Co nás může
naučit profesionální sport o dosahování úspěchů v
životě? To vše prozradí Marian Jelínek, který
spolupracoval s Jaromírem Jágrem, spolupracuje s
tenisovými dvojčaty Plíškovými, brankářem Petrem Mrázkem a dalšími českými i zahraničními
sportovci. Vstupné 250,- Kč v předprodeji, v den
akce 300,- Kč. Více na www.kulturak.info

JELEN: VĚCI A SNY TOUR
Místo: Šumperk, KD
Datum: 23. dubna od 19:30 hodin

Oblíbená kapela Jelen míří do Šumperka. Vstupné
v předprodeji 490,- Kč, v den akce 550,- Kč. Více
na www.dksumperk.cz.

BLUES APERITIV
Místo: Šumperk, KD
Datum: 23. dubna od 19 hodin

Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti z
Evropy soutěží o možnost hrát v hlavním programu 26. ročníku mezinárodního festivalu Blues
Alive. Svého vítěze si vedle odborné poroty vyberou také diváci. Vstupné na sezení 170,- Kč. Více
na www. bluesalive.cz.
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Pivovarské muzeum Holba v Hanušovicích zve
návštěvníky na procházku v čase
Tipů na zajímavé výlety není nikdy dost. Jedním z nich je návštěva
naprosto nové expozice Pivovarského muzea Holba v Hanušovicích
v malebných Jeseníkách. Je zcela na vás, zda si zvolíte prohlídku
s poutavým výkladem, nebo si raději projdete výstavu po vlastní
ose.
„Ve zcela nové expozici
našeho pivovarského muzea
nahlédneme nejen do úplného počátku vzniku pivovaru v Hanušovicích, ale
také do Wlachova pivovaru
v Šumperku a pivovaru na
Třemešku. Tyto dva pivovary byly totiž v roce 1906
připojeny
k pivovaru
v Hanušovicích. Časová osa
nás provede hanušovickým
pivovarem až do konce
druhé světové války. Z této
doby se dochovaly sklenice,
lahve, bednářské hoblíky,
palice, křiváky, sudy a
mosazné pípy, které jsou u
nás vystaveny,“ láká na
novou výstavu Blanka
Strnadová, vedoucí Pivovarského
muzea
v Hanušovicích.
V druhé části expozice
budou k vidění nejen nádherné pivní sklenice, lahve,
korunky a pivní cedule, ale
také dochované osobní
listy zaměstnanců pivovaru
či deputátní známky pro
zaměstnance. Nechybí ani
fotografie, které zachycují
jak historii pivovaru, tak i

atmosféru
z nedávných
akcí, jako jsou např. Holbyáda, sázení stromků, setkání Holbáků a Šeráků apod.
Třeba se sami na některých
poznáte.
„Prohlídku expozice v muzeu zakončujeme v naší
historické
hospůdce
v takzvaném foto koutku,
kterému vévodí zrekonstruovaný výčepní pult z období
1. republiky a kde na vás
čeká pan hospodský se
štamgastem,“ dodává B.
Strnadová.
Po prohlídce muzea je
možné zhlédnout film o
pivovaru Holba či se vydat
na exkurzi do samotného
pivovaru, kde vás zkušení
průvodci
seznámí
s výrobou
piva.
V prostorách návštěvnického centra před muzeem
si můžete zakoupit pivo,
sklenice, trička apod.
Otvírací doba: úterýsobota od 10 do 16 hodin
po celý rok
Vstupné: 40 Kč na osobu
Střípky ze zákulisí expozice

- Vystavené
předměty
se podařilo získat

od sběratelů,
velká část
je
ale
zakoupena
či
vypůjčena
od
pana
Bohuslava Hasoně, který
je dlouholetým zaměstnancem pivovaru Holba.
- Kostým hospodského
ušila paní Natálie Rosáková
podle předlohy hospodského z pohádky „Obušku
z pytle ven“.
- Dobový výčep a lednici
získalo muzeum díky emeritnímu sládkovi pivovaru
Litovel - panu Miroslavu
Koutkovi, který je velkým
nadšencem pivovarnictví.
- Fototapeta v hospůdce
dává nahlédnout do historické hospůdky na Šeráku.

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

- Téměř všechny historické
fotografie hospod jsou
kopie pohlednic od pana
sběratele Ladislava Matějčka z Bludova.
- Scénář, výtvarný návrh a
realizaci expozice mají na
svědomí Mgr. Michaela
Kollerová z Vlastivědného
muzea v Šumperku, Blanka
Strnadová a Ing. Lenka
Kadlecová z pivovaru Holba a aranžérka Ivana Kuklová.

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků, bojlerů, aku kamen u Vás doma.

Prodej nových chladniček, sporáků a

bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Dalimilova rozhledna na Větrově - vítězka roku 2021

Milí Staroměstští, tak tu
máme zase jedno nej.
V anketě „Rozhledna roku
2021“, kterou organizuje
Klub přátel rozhleden od
roku 2014, zvítězila Dalimilova rozhledna na Větrově
se ziskem 570 hlasů. Na
druhém místě se umístila
rozhledna Halaška u Budišova nad Budišovkou (375
hlasů), třetí skončila rozhledna Horník u Rokytnice
nad Jizerou (292 hlasů). Do
ankety bylo zařazeno 12
rozhleden, hlasování se
zúčastnilo celkem 2 059
příznivců rozhleden.
Dalimilova rozhledna se
mezi ostatními v anketě
vyjímala už na první pohled. Její koncept je odlišný

od moderních staveb, snad
proto, že je věrnou kopií
historické rozhledny postavené v roce 1899 na vrcholu Králického Sněžníku, jenž nesla
jméno německého
císaře Viléma I.
Pruského a byla 74
let symbolem našeho kraje. V roce
1973 ji polští ženisté odstřelili. Její
dnešní, zatím nedostavěná, náhradnice
na
vrcholu
Králického
Sněžníku již tolik estetických pochval nezískává. A
tak snad netradiční, snad
historický vzhled rozhledny, který je tolik odlišný od
dnešních staveb rozhleden,

byl tím, co vyneslo Dalimilovu rozhlednu až na vrchol
žebříčku této ankety.
Veřejnosti byla Dalimilova
rozhledna
zpřístupněna 9. července 2021. V zimním
období je rozhledna
uzavřena. Na otázku, kdy se na rozhlednu podíváme
letos,
odpověděl
provozovatel rozhledny: „Na tuto
častou otázku je
těžké odpovědět a neexistuje
žádný přesný termín. Vše je
závislé od příchodu jara,
počasí a hlavně teplot. Je
potřeba, aby na Větrově
nebyl sníh a komunikace
umožňovala technický pří-

Vydáte-li se na procházku,
narazíte tu a tam na kříže,
kapličky nebo pomníčky.
Často u cest, některé ztracené a zarůstající v lesích,
pár jich zůstalo ale i
v samotném městě. Jsou to
němé památníky dávných
časů, které ztratily své
příběhy. Následující text
vám přiblíží opačný případ
– příběh dvojité loupežné
vraždy ve Špiklicích, která
ztratila svůj pomníček.
(Špiklice.) 23. dubna 1921 o
půl čtvrté odpoledne byla
nedaleko knížecí hájovny ve
Špiklicích nalezena dvě těla
mladých mužů. První z nich
byl identifikován jako řezník
Ernst
Kubisch
z Wilhelmsthalu [Bolesławów], druhý jako syn hostinského
Franz
Frenzl
z Kamenice
[Kamieniec].
Pachatel uprchl. Vyšetřová-

ním bylo zjištěno, že zde
došlo k loupežné vraždě.
Obětem mělo být odcizeno
asi 10 000 marek. Z činu je
podezírán dělník Schubert
z Kolštejna, nyní zaměstnaný
v Šumperku. Měl oba muže
pod záminkou výhodného
nákupu koně vylákat do
Špiklic a pak je za hájovnou
přepadnout a zastřelit revolverem. Pachatele se četníkům v Nise podařilo dostihnout a zatknout, ovšem
ten se střelbou bránil a
několik četníků zranil, než
byl dopaden definitivně.
To místo je asi 150 metrů
od bývalé hájenky na cestě,
která vede podél potoka a
které se říkalo Moorweg
nebo Mohraweg. Odnepaměti si tudy měli pocestní
zkracovat cestu přes nedalekou hranici do tehdejšího
Pruska, dnes Polska. Dod-

nes tudy vede žlutá turistická značka.
Že hrůzný čin zasáhl lidi
v širém okolí, dokazuje
množství novinových článků, které se o události zmiňují. Byly to nejen lokální
listy ze Šumperka, Jeseníku
či Olomouce, ale dokonce i
ve Vídni se o neštěstí vědělo. Ještě po pěti letech od
činu, v roce 1926, si jeden
četník
ve
výslužbě
v pětidílném, notně vyšperkovaném, seriálu vzpomíná
na „hrůzu na severní Moravě“, jak tituluje svůj článek
ve Znojemském týdeníku, a
píše dál: Dnes už zřejmě po
celé záležitosti neštěkne ani
pes a nikdo si pravděpodobně nevzpomene na krutosti
jedné lidské bestie, která
v krátké době připravila o
život několik lidských bytos-

Střípky z dějin Staroměstska III
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stup, zásobování a třeba
i takovou maličkost, jako je
odvoz odpadků. Samozřejmě
je našim přáním otevřít
rozhlednu co nejdříve, ale
opravdu nevíme, kdy to
přesně bude. Například
v loňském roce bylo na Větrově ještě v dubnu 30 cm
sněhu…“. Turisté si tedy
ještě
na
vyhlídku
z nejkrásnější
rozhledny
roku 2021 budou muset
chvíli počkat. Vy si pohled
na rozhlednu můžete užít,
ať už vystoupáte na Větrov
sněhové pokrývce navzdory
nebo na ni budete prozatím
koukat jen tak zezdola,
z pohodlí Starého Města.
(red)
tí. Byl to opravdu postrach
severní Moravy.
Taky v místě čin nezůstal
bez ohlasu a už 17. července toho roku se na místě
neštěstí sešli obyvatelé
Špiklic i vesniček z druhé
strany hranice, aby za účasti faráře vztyčili kříž na
památku obou mužů. Dokud kříž stál, nápis na něm
kolemjdoucím poutníkům
jména i událost připomínal.
Tak, jako se z krajin postupně vytrácí památky na
její dřívější obyvatele, mizí
kapličky a křížky, které
postavili z vděku za uzdravení nebo jako upomínku
na dávné pytlácké neštěstí.
Stejně tak se vytrácí i příběhy, které se k nim vážou.
(Za tým edice Urle Lenka
Schindlerová, www.urle.cz,
info@urle.cz)

ROUBENICEKUNČICE.CZ – JIŘÍ MATOUŠEK
Sháním pomocníka / parťáka na tesařské práce – stavba roubenek.
Místo výkonu: Staroměstsko
Práce na plný i částečný úvazek. Na dohodu, na živnost i zaměstnanecký poměr.
Dlouhodobá i krátkodobá spolupráce (brigáda na léto). Nástup možný ihned.

VOLEJTE 773 47 52 52
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S pranostikou bez radaru – dubnová rozmanitost
V minulém čísle jsme si
ukázali, jak se dívat na
pranostiky a co všechno lze
z nich a aktuálního počasí
předpovědět pro další měsíce. A jestliže pro březen
byl typický nejistý a pomalý
přesun ze zimy do jara, pak
pro duben je typické takzvané aprílové počasí, které
se znenadání mění. V jednu
chvíli je obloha bez mráčku
a v druhou chvíli prší, ba
dokonce sněží.
I tato proměnlivost neušla
lidské pozornosti, a tak i o
dubnovém počasí vzniklo
mnoho pranostik. Některé
jistě znáte, některé mohou
být pro nás novinkou; obojí
nás ale dozajista obohatí,
otevře nám oči dokořán a
ujistí nás, že všechno zlé je
pro něco dobré. Tak třeba:
Březen – za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva
pohnojí. Duben chladný,
deštivý, úroda nás navštíví.
Duben hojný vodou – říjen
vínem. V dubnu hrom, nebojí
se mrazu strom. Je-li
v dubnu krásně a povětří
čisté, bude květen nepříjemný jistě. Tak vidíte – netřeba
žehrat na to, že v dubnu
párkrát zmokneme – pokaždé si přitom vzpomeňte,

že za každé dubnové promoknutí si budete moci dát
na podzim o sklenku dobrého vína více. A naopak,
pokud bude v dubnu hic,
neděste se hned globálního
oteplení, květen vám to
vynahradí a ještě budete na
pěkný duben se závistí
vzpomínat.
I když se v dubnu počasí
střídá jako na houpačce,
nebáli se naši předkové ani
přesnějších předpovědí a
konstatování v rámci jednotlivých dnů. Tak tedy
třeba: 1.4. Prší-li 1. dubna,
bude mokrý květen. 5. 4.
Svítí-li slunce na svatého
Vincence, starej se o víno pro
žence. (bude hojná úroda).
15.4. Na světici Stázičku,
zemáčky pod motyčku. 23.4.
Když na svatého Vojtěcha
prší, nebude úroda ovoce. A
bohužel se jedná především
o
švestky,
které
se
v mnohých
pranostikách
k Vojtěchu vyskytují. Snad
je to tím, že v té době právě
začínají kvést. Spíše je zajímavé, že jsou snad jediným
ovocem, které naši předkové konkrétně jmenují.
Nejvíce pranostik je však
spojeno se svatým Jiřím,
který je v lidových tradicích
poslem skutečného jara a

tepla. Také proto se říká, že
na svatého Jiří vylézají hadi
a štíři (u nás spíše ještěrky),
kteří
potřebují
teplo
k životu a probouzí se
z dlouhého zimního spánku.
Také
se tradovalo,
že
v tento den nejsou ve skutečnosti jedovatí hadi, ale
voda, která se proto nesměla pít. Co se smělo pít, už
dotyční uctívači nezmiňují.
Dokonce se věřilo v léčivé
schopnosti hadů chycených
právě na svatého Jiří, někteří dokonce věřili, že pozřouli hadí maso 24. dubna,
získají schopnost rozumět
zvířatům, podobně jako
v pohádce o Zlatovlásce.
Tak tedy: 24.4. Na svatého
Jiří, vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří kravám píci dává.
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal, po
svatém Jiří roste, třeba ji
palicí zatloukal. Přijde-li
před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. Ani na
svatého Marka ale lidová
moudrost
nezapomněla.
25.4. Na svatého Marka,
vypij vodu z járka. Potí-li se
Dominik, bude Marek ještě
v kožiše. Na svatého Marka
deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka, zasej
oharka.
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V dubnu nás ale také čekají
svátky jara - Velikonoce. I
přestože jsou to svátky
pohyblivé a z hlediska počasí tedy hůře uchopitelné,
lidé je důsledně zahrnovali
do svých meteorologických
zkoumání. A tak i k nim se
váže mnoho pranostik: Je-li
Zelený čtvrtek bílý, tak je
léto teplé. Na Zelený čtvrtek
hrách zasívej, na Velký pátek
zemí nehýbej, na Bílou sobotu štěpy zasazuj. Velký pátek
deštivý – dělá rok žíznivý.
Když prší na Velkou noc,
nebude sena moc. Velikonoce krásné – úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky
sucho mají.
Jak pranostiky napovídají,
se svatým Jiřím by mělo
přijít opravdové jaro. Jedno
je jisté, dřív nebo později
přijde. A přestože duben je
proměnlivý a varianty počasí jsou několikeré, zahrádkáři a zemědělci už by
měli pracovat na plné obrátky, ať je v létě a na podzim co sklidit, a díky tomu
může obyčejný smrtelník (v
dubnu každou chvíli zmateně měnící sluneční brýle za
holínky a opačně) dobře jíst
a pít. (red)

DUBNOVÉ VAŘENÍ

Polská velikonoční polévka

Mezi tradiční velikonoční jídla se nepochybně řadí beránek, který může mít spoustu různých podob a může být z
různého těsta. Na stole by neměl chybět ani mazanec z kynutého těsta. V poslední době se také hodně pečou
muffiny, které se hodí i jako výslužka pro koledníky. Na slavnostní tabuli patří i nádivka. Když počasí dovolí, nechybí v ní mladé kopřivy, ale dají se nahradit mladým špenátem nebo medvědím česnekem. Nádivku doplní tradičně i kousek mladého masa. My vám přinášíme recept na originální a výtečnou velikonoční polévku od našich
sousedů – bílý boršč. Trošku připomíná zelňačku či kyselicu, ale také bramboračku a česnečku, úlohu zelí přebírá
spíš pórek a chuť přitvrzuje křen. Má řadu podob, přídavek symbolu Velikonoc, vajec, je ale nezbytný.
Ingredience (4 – 6 porcí): 1 kg kvalitní klobásy, 2 lžíce másla, 4 stroužky česneku, 2 ks nadrobno nakrájeného pórku, 1 ks
malé cibule nakrájené na plátky, 2 ks středně velkých brambor nakrájených na kostičky, čerstvá nebo sušená majoránka, 1
ks bobkového listu, 1,5 hrnku zakysané smetany, 2–3 lžíce hladké mouky, 2–3 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu, 4 natvrdo uvařená vejce, nasekaný čerstvý kopr a hladkolistá petržel, sůl a čerstvě namletý pepř
Postup: Klobásu zalijte v hrnci vodou a vařte ji na mírném plameni asi 25 minut. Vývar s klobásou pak přelijte do mísy.
Hrnec postavte na střední plamen a dejte do něj máslo, česnek, pórek a cibuli a smažte, až zelenina zvláční, trvá to asi 10
minut. Zalijte vývarem z klobásy, přidejte brambory, majoránku a bobkový list. Polévku vařte asi 30 minut, až budou
brambory úplně měkké. Pak vyndejte bobkový list a polévku rozmixujte. Smetanu prošlehejte v misce s moukou a s asi 1/2
hrnkem vývaru. Polévku uveďte znovu do mírného varu, vlijte do ní smetanovou směs a na mírném varu prošlehávejte asi
5 minut, až zhoustne a bude hladká. Do polévky vložte na kolečka nakrájenou klobásu, dochuťte ji křenem, solí a pepřem a
vložte do ní vejce. Podávejte posypané bylinkami. (red)
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FOTBAL

Rozpis utkání mužstev TJ Baník Staré Město – jaro
2022

Jarní sezóna je tady a fotbaloví fanoušci se mohou po úspěšné podzimní části těšit na další zápasy. Diváci
mohou opět na zápasy, a tak je potřeba podržet fotbalisty TJ Baník Staré Město napříč kategoriemi, aby
završili svůj více než slibný podzimní start.

Okresní přebor - muži
so
so
so
so
so
so
so
ne
ne
so
so
so
ne

26.3.2022 15:00
2.4.2022 15:30
9.4.2022 15:30
16.4.2022 16:00
23.4.2022 16:00
30.4.2022 16:30
7.5.2022 16:30
15.5.2022 17:00
22.5.2022 15:00
28.5.2022 17:00
4.6.2022 17:00
11.6.2022 17:00
19.6.2022 17:00

Staré Město (1)
FK Úsov (14)
Sokol Lesnice "B" (2)
Staré Město (1)
Sokol Leština (4)
Staré Město (1)
Jiskra Oskava (6)
Staré Město (1)
Sokol Jestřebí (8)
Staré Město (1)
Jiskra Rapotín "B" (10)
Staré Město (1)
Juventus Mohelnice (12)

Petrov-Sobotín (13)
Staré Město (1)
Staré Město (1)
SK Loštice "B" (3)
Staré Město (1)
FC Dubicko (5)
Staré Město (1)
Sokol Bratrušov (7)
Staré Město (1)
Sokol Hrabišín (9)
Staré Město (1)
Sokol Třeština (11)
Staré Město (1)

Okresní přebor - dorost
ne
so
ne
ne
ne
ne
ne
ne

27.3.2022 10:00
Baník Staré Město (1)
Jiskra Rapotín (3)
2.4.2022 13:00
SK Bludov (4)
Baník Staré Město (1)
10.4.2022 10:00
Baník Staré Město (1)
TJ Libina (5)
17.4.2022 13:30
SOKOL ŠTÍTY (6)
Baník Staré Město (1)
24.4.2022 10:00
Baník Staré Město (1)
Sokol Leština (7)
1.5.2022 13:00
Sokol Nový Malín (8)
Baník Staré Město (1)
8.5.2022 10:00
Baník Staré Město (1)
Sokol Sudkov (9)
15.5.2022, 22.5.2022, 29.5.2022, 5.6.2022, 12.6.2022, 19.6.2022 – nadstavba bude rozlosována později

Okresní přebor - mladší žáci
ne
ne
so
so
so
ne
so
ne
so
so
ne

3.4.2022 10:00
10.4.2022 12:30
16.4.2022 10:15
23.4.2022 10:30
30.4.2022 14:00
8.5.2022 10:30
14.5.2022 10:00
22.5.2022 12:30
28.5.2022 12:30
4.6.2022 11:00
12.6.2022 0:00

TJ Libina (10)
Baník Staré Město (1)
SK Bludov (12)
SK Petrov-Sobotín (2)
Baník Staré Město (1)
SK Zvole (4)
Baník Staré Město (1)
SULKO Zábřeh "B" (6)
Baník Staré Město (1)
Sokol Vikýřovice (8)
Baník Staré Město (1)

Baník Staré Město (1)
FK Šumperk "C" (11)
Baník Staré Město (1)
Baník Staré Město (1)
SK Loštice (3)
Baník Staré Město (1)
FC Dubicko (5)
Baník Staré Město (1)
Sokol Štíty (7)
Baník Staré Město (1)
VOLNO - VOLNÝ LOS (9)

Okresní přebor - mladší přípravka
ne
so
so
so
ne
ne
ne
ne
st
so
ne
st
so
so

3.4.2022 12:00
9.4.2022 9:00
16.4.2022 13:30
23.4.2022 13:30
1.5.2022 0:00
8.5.2022 11:00
15.5.2022 14:45
22.5.2022 10:00
25.5.2022 16:30
28.5.2022 14:45
5.6.2022 0:00
8.6.2022 16:30
11.6.2022 14:30
18.6.2022 9:00

Baník Staré Město (4)
Sokol Štíty (6)
Baník Staré Město (4)
FK Mohelnice (1)
Baník Staré Město (4)
TJ Postřelmov (3)
Baník Staré Město (4)
SULKO Zábřeh (7)
Sokol Nový Malín (5)
Baník Staré Město (4)
VOLNO - VOLNÝ LOS (2)
Baník Staré Město (4)
Baník Staré Město (4)
FK Šumperk "A" (8)

Sokol Nový Malín (5)
Baník Staré Město (4)
SULKO Zábřeh (7)
Baník Staré Město (4)
VOLNO - VOLNÝ LOS (2)
Baník Staré Město (4)
FK Šumperk "A" (8)
Baník Staré Město (4)
Baník Staré Město (4)
FK Mohelnice (1)
Baník Staré Město (4)
Sokol Štíty (6)
TJ Postřelmov (3)
Baník Staré Město (4)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 86. Rady města Staré Město ze dne 14. 2. 2022
811. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p .č. 1123/1 a p. č. 1123/9 v k.ú. Hynčice pod
Sušinou k uložení splaškové kanalizace
812. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p. č. 3434 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem k uložení kabelů nízkého napětí do 1 000 V
813. Rada města schvaluje připojení pozemků p. č. 832/3,
p. č. 835/5, p. č. 835/1, p. č. 756/1 v k.ú. Hynčice pod
Sušinou k pozemní komunikaci na pozemku p. č. 1158/18
v k.ú. Hynčice pod Sušinou
814. Rada města schvaluje zařazení žádosti D. H. a J. H. o
výměnu bytu do seznamu žadatelů o byt.
815. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 9 v domě č.p.
358 ve Starém Městě pro J. N., Chrastice 7, Staré Město
816. Rada města schvaluje zařazení žádostí A. K. a L. B. do
seznamu žadatelů o byt.
817. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s Ryvak s.r.o.,
Julia Fučíka 107/66, 759 01 Rýmařov na zpracování Provozně manipulačního řádu sběrného dvora a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
818. Rada města schvaluje převedení správy a provozování psího útulku na OS MBH.
819. Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky Energetické úspory bytového domu
č.p. 400, Staré Město.

Výpis z Usnesení z 87. Rady města Staré Město ze dne 28. 2. 2022

820. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8022611/VB002, Staré Město-Nádražní, parc. č.
2937/2NNV mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce
a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
821. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvky dle požadavků žádajících subjektů.
822. Rada města schvaluje zařazení žádosti L. S. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
823. Rada města neschvaluje zařazení žádosti L. P. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
824. Rada města schvaluje Ceník služeb sběrného dvora
825. Rada města schvaluje nákup tašek na třídění odpadů
(50 sad, větší provedení), prodej zajistí OS MBH.
826. Rada města neschvaluje Smlouvu o nájmu pozemků
p.č. 945 a p.č. 929/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem mezi O. H. a městem Staré Město.
827. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č.3374/1 a části pozemku p.č. 3019/1 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem.
828. Rada města ruší usnesení Rady města č. 807. ze dne
31. 1. 2022 (prodej chatek).
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829. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022
z dotačního programu na Podporu cestovního ruchu a
zahraničních vztahů (nabíjecí stanice pro elektrokola,
značení tras, mapy apod.)

Rada města bere na vědomí:
- Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu
veřejného pořádku ve služebním obvodu Obvodního
oddělení Hanušovice za období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021, s tím že zpráva bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
- Žádost ředitele ZŠ a MŠ Staré Město o opravu světlíku
v ZŠ ve Starém Městě s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Informace EKO-KOM a.s. o množství vytříděných obalů,
které město vytřídilo a předalo k využití v období 1.10. 31. 12. 2021 (výše odměny 49 094,13 Kč)

Výpis z Usnesení z 88. Rady města Staré Město ze dne 14. 3. 2022

830. Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě příkazní a o poskytování poradenské mezi městem Staré
Město a Sewaco, s.r.o. (pořízení veškerých dokumentů
nezbytných pro posouzení dopadů realizace stavby vodovodu na životní prostředí) a pověřuje starostu podpisem
výše uvedeného dodatku smlouvy
831. Rada města schvaluje prodej chatky z areálu Krupá
ve Starém Městě pro L. K., Fučíkova 193, Staré Město
832. Rada města schvaluje zařazení žádosti F. F. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
833. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě č.p.
49 na sídl. Budovatelů ve Starém Městě J. F., Na Holbě
488, Hanušovice
834. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
na pozemku p.č. 231/2 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem k uložení kabelové přípojky NN pro ELRAM JS
s.r.o.
835. Rada města schvaluje podání žaloby na vyklizení
bytu č. 1 v domě č.p. 402, sídl. Budovatelů, Staré Město.
836. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 28. 3. 2022 v 17.00 hod. v KD Staré Město.

Rada města bere na vědomí:
- Žádost O. K. a M. K. o odkup části pozemku p.č.254 v k.ú.
Nová Seninka s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města, Rada města prodej nedoporučuje
- Odstoupení T. Š. od schváleného odkupu pozemku p.č.
10/2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím,
že odstoupení bude předloženo k projednání a zrušení
usnesení č. 295/21 ze dne 25.10.2021 na zasedání zastupitelstva města
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UKRAJINA

Sbírka potravinové a humanitární pomoci

Město Šumperk vyhlašuje sbírku potravinové a humanitární pomoci pro občany Ukrajiny, kteří utekli před válkou
na naše území, a sbírku materiální pomoci, která poputuje přímo na Ukrajinu.
Věci
do
sbírky
jsou PŘIJÍMÁNY a také
VYDÁVÁNY na parkovišti
za městskou úřadovnou v
Jesenické ulici do odvolání
vždy v sobotu od 9.00 do
12.00, v pondělí (s výjimkou Velikonoc) a ve středu
od 13.00 do 17.00 hodin.
Lidé mohou přinášet například:
elektrocentrály,
svítilny a baterie, spací
pytle, karimatky, termodeky, deky, přikrývky, lékárničky, záchranářské bato-

hy, obvazový materiál,
gumové rukavice, pulzní
oxymetry, monitory, notebooky, tiskárny, projektory,
flash disky, nabité power
banky a další.
Pro uprchlíky na našem
území budeme potřebovat
například trvanlivé potraviny a hotová jídla určená
k dlouhodobému skladování, spodní prádlo, dětské
výživy, sušené mléko, drogistické zboží denní spotřeby, prostředky k dámské

hygieně, čistící a prací
prostředky, dětská hygiena,
jednorázové pleny, dětské
vlhčené ubrousky, školní a
výtvarné potřeby.
V případě potravin a zdravotního vybavení či materiálu je nutný originální
obal. Elektro
vybavení
musí být buď nové nebo
v bezvadném technickém
stavu s elektro revizí. Přijímáno bude pouze zboží
před vypršením data expirace! V případě použitého

zboží budou přijímány
pouze věci neopotřebené,
funkční a čisté.
Prosíme občany, aby přinášeli pouze materiální pomoc uvedenou na přiložených seznamech. Děkujeme, že pomáháte Ukrajině!
Pro dotazy a nabídky pomoci občanů města Šumperka je k dispozici email: pomoc.ukrajina@sum
perk.cz.

V
Šumperku
vzniklo
v areálu bývalého žerotínského zámku Územní asistenční centrum pomoci
Ukrajině
(UACPU). Centrum pomoci
se otevřelo v pondělí 21.
března 2022. Územní asis-

tenční centrum pomoci
Ukrajině v Šumperku funguje jako pobočka Krajského asistenčního centra
pomoci
Ukrajině
v Olomouci. Uprchlíci si zde
na jednom místě mohou
vyřídit všechny potřebné

doklady pro pobyt v České
republice. Centrum poskytuje prvotní registraci, tzn.
registraci u cizinecké policie, registraci do zdravotního pojištění či pracovní
povolení. Dále poskytuje
základní zdravotní scree-

ning a zprostředkování
ubytování dle kapacit databáze Olomouckého centra. Otevřeno je v pracovní
dny od 7.00 do 19.00 hodin. (sumperk.cz, red)

V Šumperku vzniklo asistenční centrum pomoci Ukrajině

Nadace ČEZ podpoří obce a neziskovky, které pomáhají
ukrajinským uprchlíkům
Nadace ČEZ podpoří neziskové organizace, obce i města organizující ubytování ukrajinských uprchlíků v České
republice. Mimořádný Krizový grant Ukrajina poskytne žadatelům finanční prostředky během několika dní.
V důsledku války na Ukrajině míří do České republiky tisíce uprchlíků, zejména ženy s dětmi a senioři.
Obcím, městům a neziskovkám, které jim už začaly
nebo se chystají pomáhat,
chce Nadace ČEZ přispět
prostřednictvím Krizového
grantu Ukrajina. Tělovýchovné jednoty, dobrovolní
hasiči, sokolské organizace
nebo i obce a další organizace
mohou

v administrativně zjednodušeném procesu získat až
50 tisíc korun na zajištění
ubytovacích kapacit, úhradu provozních nákladů
nebo nákup potřebných
věcí (potraviny, léky, hygienické potřeby, ošacení
apod.).
„Chceme pomoci i lidem,
kteří hledají útočiště před
válkou právě v České republice. Opustit domov a vydat
se do úplně cizí země vyža-

Staré Město pomáhá
Komise pro soc. a zdrav. péči Rady města Staré Město
uspořádala sbírku zdravotnického obvazového materiálu
a dezinfekce pro Ukrajinu, a to ve spolupráci s Obecním
úřadem v Branné. Děkujeme dárcům, věříme, že vybraný
zdravotnický materiál alespoň trochu pomůže v dnešní
nelehké situaci těm, kteří ho potřebují. (KSZP)

duje obrovskou odvahu,
zvláště
pokud
prcháte
s malými dětmi nebo se
starými rodiči. Chceme, aby
se u nás cítili vítáni, proto
poskytujeme finanční podporu organizacím, které tu
jejich pobyt zajišťují. Zároveň tím chceme podpořit
obce v rozhodování, zda se
do této formy pomoci pouštět,“ řekla ředitelka Nadace
ČEZ Michaela Ziková.

Díky zrychlenému systému
schvalování dostanou peníze na účet během několika
málo dní, aby byla pomoc
co nejefektivnější. Krizový
grant poběží do 2. května a
je v něm připraveno celkem pět milionů korun.
Další podrobnosti ke grantovému programu: Krizová
pomoc 2022 | Nadace ČEZ
(Sobol,nadacecez.cz)
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V dubnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Katarína Bratinová
Růžena Danielová

Květoslava Faturová

VZPOMÍNKA
Vzpomínka je jako lístek růžových jabloní,
zlehka tě pohladí a letmo zavoní.

V dubnu 2022 uplyne 26 let, co odešel náš milý
tatínek, dědeček a pradědeček

pan Antonín Řezníček

Žofie Haasová

Marie Holubová
Olga Hýblová

Margita Koňariková

Antonie Lysáková
Milan Mika

Julie Minářová

V dubnu 2022 by se dožil 75 let také milovaný
manžel, bratr, tatínek, dědeček a strýc

pan Antonín Řezníček ml.

Kdo jste měli rádi jejich úsměv, vzpomeňte s námi.
S láskou jejich rodina.

Libuše Obšelová

Ema Podraská

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým

Jaroslav Sedláček

za projevy soustrasti a povzbuzující slova útěchy

Ladislav Sitta

k překonání těžké životní situace,

Jan Troják

Ladislav Zálešák

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

která nás postihla úmrtím v rodině.
Upřímné díky všem.
Tomaško Antonín

VZPOMÍNKA

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

JE NAPLÁNOVÁN NA ZAČÁTEK KVĚTNA
Společnost Liga proti rakovině Praha pořádá letos již 26.

Pro nás jste pracovali, pro nás jste žili,
za vše Vám děkujeme, hodní jste byli.

Dne 25. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Marie Peštálové.

ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině.

Ten by se měl uskutečnit ve středu 11. května 2022.

Kytičky měsíčku lékařského budou mít tentokrát fialovou
stužku a hlavním tématem je prevence nádorů děložního
čípku a varlat. Minimální prodejní cena za jednu kytičku

Dne 2. května vzpomeneme 26. výročí úmrtí

pana Josefa Peštála.

zůstává 20,- Kč. Staré Město se k této dobročinné akci opět
připojuje, prodejní stánek zajistí Komise pro zdravotní a
sociální péči.

Bližší informace vám přineseme v květnovém Rohu.

S láskou a úctou vzpomínají synové Jiří, Vladimír,
Jaromír a Lubomír s rodinami

ZLATÝ ROH/DUBEN 2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2022/2023
Zápis proběhne v úterý 5.
dubna
2022 v době
od 14:00
do
17:00
hod. v budově ZŠ náměstí
Osvobození 106, Staré
Město (budova 1. stupně
na náměstí) za přítomnosti
dětí a rodičů.
Při zápisu budou rodiče
rovněž
informování
o možnosti
odkladu
školní
docházky
(§
37 odst.2.z.č.561/2004 Sb.)
K zahájení povinné školní
docházky se do 1. ročníku
základní školy zapisují děti,
které
do 31. 08. 2022 dovrší
6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze
ve stejném termínu zapsat1.
i děti, které jsou tělesně
2.
i duševně přiměřeně vy-

spělé a dosáhnou šestého
roku věku do 30. 06. 2023.
Zákonný zástupce dítěte,
kterému
byl
v roce
2021 odložen začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, oznámí
škole, zdali dítě nastoupí
do 1. ročníku na naši školu.
Doporučujeme přijít opětovně k zápisu i s dítětem.
Zákonní zástupci dítěte
(dále jen rodiče) mají
ze zákona právo volby
školy.
O přijetí
dítěte
k základnímu vzdělávání
rozhoduje ředitel školy
ve správním řízení.
Při zápisu jsou rodiče
3.
povinni předložit:
1. Rodný list dítěte

Zábavným a zároveň poučným se stal výlet do Vlastivědného
muzea
v Šumperku, kde děti z naší
mateřské školy ze třídy
Ptáčků formou her objevovaly, jak se žilo na středověkém hradě. Po zdolání
cesty vlakem i autobusem

čekala děti v muzeu interaktivní herna se zaměřením na středověk. Prohlédnout, ale i vyzkoušet si
mohly středověké zbraně,
oblečení, projet se na koni
v kolbišti, postavit hrad,
spouštět padací most, poskládat různé rébusy, mo-

2. Občanský
průkaz
(pověřený pracovník školy

má v tomto případě právo
ověřit údaje z OP rodiče)

3. Vyplněnou žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání
(lze
vyplnit
na místě) - nutný souhlas
obou rodičů!

Naučný výlet do středověku

zaiky a současně poznat i
jiné zábavné aktivity. Věříme, že se dětem výlet za
poznáním líbil a odnesly si
z něj pěkné zážitky a třeba i
nějaké nové vědomosti.
(Látalová,
Manová)
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ŠKOLA

Podrobné
informace
k zápisu lze získat na tel.
583 239 230 a na
stránkách školy www.zssm.cz.
Těší se na Vás kolektiv
pedagogů školy. (Mgr. Bc.
Radovan Šikula, ředitel
školy)

ZLATÝ ROH/DUBEN 2022

12

ŠKOLA

Projektový den ve škole
Kluci z 6. a 7. třídy se ve
středu 16. března 2022
vzdělávali trochu jinak. V
rámci předmětu Pracovní
činnosti proběhl projektový den na téma zpracování
dřeva. Chlapci navštívili
dílnu pana Peštála, kde
měli možnost vidět a vyzkoušet věci a činnosti, o
kterých se ve škole baví jen
teoreticky. Výuka tak byla
obohacena o praktickou
ukázku fungování dřevozpracujících strojů jako
např. pásové brusky, hoblovky, frézky či pásové pily.
Dále si žáci upevnili znalosti v oblasti používaných
dřevomateriálů a viděli či
vyzkoušeli možnosti jejich
zpracování, např. vrtání,
spojování, olepování hran

aj. Závěrečnou aktivitou
pak bylo řezání skla. Celou
dobu se dětem věnoval pan
Peštál a pan Shön, kteří se
s trpělivostí sobě vlastní

snažili našim borcům předat střípky ze svých mnohaletých bohatých dovedností a znalostí. Za jejich
snahu a ochotu děkujeme.

Budeme jen doufat, že se
z těch neposedných kluků
jednou zrodí alespoň jeden
šikovný řemeslník. (Šikula)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PONDĚLÍ 18. 4. 2022
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