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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červenec 2019

roč. XXV

č. 7

Anenská pouť má bohatý program pro všechny
Jako každý rok i letos zaplaví Staré Město hudba,
spousta dobrého jídla a
pití, zajímavé rukodělné
stánky i zábava pro malé i
velké. Anenská pouť bude
zahájena v pátek 17 hodin
v kostele Sv. Anny mší
svatou, načež bude následovat zahájení i na samotném náměstí v 17.45. Již
v pátek se můžete těšit na
hudební scénu, kterou
ovládne Gabriela V. G.,
skupiny Voxel, VESNA nebo
The Gardeners, kteří s vámi
vydrží až do 2 hodin ráno.
Zkrátka nepřijdou ani děti
s rodiči. Večer přijde totiž
na řadu i tradiční lampionový průvod městem.
Hlavní program samozřejmě čeká na návštěvníky
v sobotu, a to hned od
samého rána. Náměstí
rozezní hudba jak pro děti,
tak pro dospělé a atmosféru poutě podpoří stánky
s rukodělnými výrobky a
dalšími produkty ať už
regionálních či jiných výrobců. Na hudební scéně se
můžete těšit na rozmanitý
program. Například na
britského
písničkáře
Alasdair Bouch, jehož akustická hudba, která spojuje
blues, rock i folk je pohlazením po duši. Na své si
přijdou i fanoušci talentovaného
pop-rockového

skladatele a zpěváka, jehož
kariéru odstartoval úspěch
v soutěži Superstar Martina
Šafaříka. Po Pavlu Novákovi přijde na řadu známá
česká punk-rocková kapela
Zakázaný ovoce, po níž
bude následovat populární
Anna K a také dnes již pardálové české hudební scény skupina TURBO. Nebudou chybět ani tradiční
hosté – scénu dopoledne
otevře dechová hudba
Šohaji a uzavře ji naopak
skupina Kreyn. Ještě před
poslední kapelou celý sobotní program neoficiálně
uzavře oblíbený ohňostroj.
Zvláštní součástí letošní
poutě budou ovšem i aktivity a oslavy spojené s 400
letým výročím naší radnice,
ke
kterému
jsme
v minulých číslech připravili několik příspěvků.
Město pro návštěvníky

8Kč
PROGRAM ANENSKÉ
POUTĚ
Pátek 26. 7.
17.45
zahájení poutě
18.00–19.00 koncert Gabriely V.G.
19.00–20.30 skupina Voxel
20.30–21.00 lampiónový průvod
21.30–22.30 skupina VESNA
22.30–02.00 The Gardeners
Sobota 27. 7.
10.30–12.00 dechová hudba „Šohaji“
+ lidový vypravěč
12.00–13.00 Alasdair Bouch (UK)
13.00–14.00 Pavel Novák dětem
14.00–14.30 hity Pavla Nováka
15.00–16.00 Martin Šafařík SAFA
16.30–17.30 Zakázaný ovoce
18.00–19.00 Anna K.
20.00–22.00 TURBO
22.00
ohňostroj
22.30–02.00 Kreyn

připravuje
hned
několik výstav –
jednak přímo výstavu
historických fotografií radnice, jednak
putovní
výstavu
„Historie
v kamenech“, která
Kostel Sv. Anny:
souvisí
26. 7. 17.00 mše svatá
s připomenutím
27. 7. 10.00 mše svatá
návštěvy císařovny
28. 7. 10.00 mše svatá
Sissy na panství
Branná,
a
V neděli od 11 hodin bude již tradičv neposlední
řadě
ně hrát Dechová kapela ZUŠ Veselí
pak
bude
nad Moravou.
v prostorách č. p. 359
představena i in
přístupnou radniční věž a v
memoriam výstava dřevoinformačním centru budou
řezby
staroměstského
k dostání drobné upomínrodáka Pavla Janouška st.
kové předměty k oslavě
nazvaná
„Tulák
po
jubilea radnice. A jako na
hvězdách“. Výstavní prožádné narozeninové oslavě,
story
budou
otevřeny
ani tady nebude chybět
v 10.45 slavnostním přípitdort. (red)
kem. Veřejnost bude moci
v průběhu
celého
dne
zdarma navštívit volně
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Bioslavnosti
Letošní ročník oblíbených
Bioslavností se ponese
v duchu domácího pečení,
přesněji řečeno pečení
kváskového chleba. Kromě
obvyklých aktivit se tedy
můžete těšit například na
ukázku přípravy těsta,
kváskové
poradenství,
ochutnávky a recepty. Vše
zaštítí profesionální pekaři,
autoři kváskových kuchařek a blogeři.
Tradiční festival dobrého
jídla, pití a zábavy se letos
koná 13. července 2019
od 10 hodin. Celým dnem
vás bude provázet moderátorská dvojice Marie Doležalová a Marek Zelinka.
Mezi hlavní hosty patří
také Kateřina Winterová,
autorka knih o jídle, a Iva
Pazderková, známá standup komička.
Jako každý rok, hned od
rána zaplní celý areál firmy

PRO-BIO klasický jarmark
biopotravin
a nebudou
chybět ani ochutnávky
oblíbených pokrmů i široké
škály biovín. V jednotlivých
stáncích vás budou čekat
výrobky ze sortimentu
PROBIO i jiných bio zelinářů,
mlékařů,
pekařů
a dalších
ekologických
farmářů a zpracovatelů.
Celý den na vás čeká i občerstvení, při kterém si
přijdou na své všichni vegani či vegetariáni, milovníci masa či ti z vás,
kteří máte bezlepkovou
dietu. Opravdu bude z čeho
vybírat – bio masové speciality z ekofarmy ve Velkých
Hostěrádkách, pokrmy ze
zapomenutých
českých
obilovin na různé způsoby
– rizota, saláty, burgery,
polévky, netradiční chleby
a bezlepkové pečivo. A
samozřejmě nepřijdete ani

PŘIPRAVUJE SE

o osvědčené
pohankové
palačinky
a ječné
lívanečky.
Od rána budou
také
otevřeny
prostory firmy, kam budete moci nahlédnout
a seznámit se
s jednotlivými
provozy. Můžete si prohlédnout bio
mlýn, bezlepkový
mlýn,
balírnu i sklady, kde proniknete do celého procesu
výroby.
Nedílnou součástí Bioslavností je i pestrý hudební
program – letos vám zahrají Oscar Petr Band (Marsyas), MessenJah, Energit,

Leniwiec, Tomáš Kočko
a orchestr.
Zkrátka nepřijdou ani děti.
Jako tradičně si užijí program s ekologickou tématikou ve Špaldíkově dětském
koutku, který chystá Středisko volného času Doris
Šumperk. (red)

Kraličák sky race 2019
Pokud se rádi proběhnete
po okolních kopcích, máte
rádi trochu adrenalinu,
chcete dobýt vrchol našeho
starého dobrého Králického Sněžníku trochu jinak
nebo si jen vychutnat atmosféru závodu v krásné
přírodě v pohodovém tempu, nenechte si ujít 3. ročník skyrunningového závodu k vrcholu Králického
Sněžníku, který se koná

v sobotu 6. července 2019
v Hynčicích pod Sušinou.
Trasa závodu má 24 kilometrů, převýšení 1350
metrů a časový limit je 6
hodin. Závodit se bude
v několika kategoriích dle
věku a pohlaví.
Prezence závodníků začíná
u Bikecentrum a Bistro
Kolovna již v pátek mezi
17.00 – 20.00 a poté i
v sobotu ráno mezi 7.00 –

9.00. Bude následovat
výklad trati a samotný
závod bude odstartován
v 10 hodin. Ukončení závodu je plánováno na 16
hodin. Samozřejmě po
vyhlášení výsledků je naplánován pro všechny
zúčastněné i večerní program.
Startovné je 450 Kč
v předprodeji a získáte
v něm např. startovní číslo

s vratným čipem, občerstvení během i po závodu,
parkování i finisherský
dárek. Přihlásit se k závodu
můžete na www.runcat.cz.
Aktuální
informace
k závodu a více podrobností můžete získat i na facebookové stránce Kraličák
SkyRace. (red)

Koncert Smíření v Nové Senince již podevatenácté
Dobrou
zprávou
pro
všechny přátele a zájemce
o tradiční prázdninový
koncert může být sdělení

jeho letošního termínu.
Koncert v kostele Sv. Jana
Křtitele se bude konat v
sobotu 24. srpna.
Pozvání k účinkování
na něm letos přijaly tři
ženy. Pěvkyně Yvona
Jurčíková a Hana Johnová vystoupí s klavíristkou, korepetitorkou
Danutou
Davidovou.
Společně
představí
hudbu z období baroka,
romantismu a 20. stole-

tí. V jejich podání zazní
výběr z děl skladatelů jako
byl A. Vivaldi, A. Michna z
Otradovic, G. Caccini, C.
Saint - Saëns, F. Mendelssohn - Bartholdy, A. Dvořák, L. Janáček, J. Fischer.
Účinkující trio Yvona Jurčíková, Hana Johnová a
Danuta Davidová se kromě
vlastního uměleckého a
pedagogického působení
více než deset let společně
prezentují na koncertech

při různých svátečních a
společenských příležitostech. Podrobněji se s nimi
budete moci seznámit v
srpnovém vydání Zlatého
rohu. Přijměte, prosím,
pozvání na příjemné hudební setkání v malebném
údolí pod Kralickým Sněžníkem. Vstupné bude opět
dobrovolné, ve prospěch
objektu kostela. (Veberová)
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Knižní tip na červenec…
Název knihy: Oheň a krev

Autorka: George R. R. Martina
V červnu se na náš trh dostala nová kniha od George R. R. Martina, jehož knihy jsou díky seriálu
Hra o trůny velmi populární. Na další pokračování
této série si ještě musíme počkat, ale do světa
ohně a ledu se přece jen v nové knize podíváme.
Staletí před událostmi líčenými ve Hře o trůny se
rod Targaryenů – ti jediní z dračích pánů, kteří
unikli Zkáze Valyrie – usídlil na Dračím kameni.
Příběh Ohně a krve začíná u legendárního Aegona
Dobyvatele, stvořitele Železného trůnu, a pokračuje přes generace Targaryenů bojujících o tento
neblaze proslulý symbol, až po občanskou válku,
která jejich dynastii téměř zničila. Oheň a krev,
úvodní svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů, představuje ty nejvyhrocenější podoby hry o
trůny a nabízí zcela nový pohled na bouřlivou, často krvavou a vždy fascinující
historii Západozemí.(red)

LETNÍ PROGRAM KINA SNĚŽNÍK – ČERVENEC
KINO JE ZDARMA!
Středa 3. 7. 2019 v cca 21.15
ŽENY V BĚHU (komedie ČR, 93 minut)

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají ji jako rodinná štafeta.
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér
Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do
běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí,
nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti,
jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková)
sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé, že dcery mají
momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí
napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních
komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu…

Středa 10. 7. 2019 v cca 21.15
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (komedie ČR, 86 minut)

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák,
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho
opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá
šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s
nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje,
aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli
nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy
Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková).

Středa 17. 7. 2019 v cca 21.15
BOHEMIAN RHAPSODY (životopisné hudební drama, 134 minut, přístupné od
12 let)

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a
ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou
životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live
Aid v roce 1985. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ČERVENCI
JIŘÍ STIVÍN flétny A VÁCLAV UHLÍŘ cembalo
Místo: Loučná nad Desnou, Kulturní dům
Skleník
Datum: 2. července od 20 hodin
Fenomenální flétnista a skladatel Jiří Stivín
vystoupí spolu s cembalistou, varhaníkem a
hudebním pedagogem Václavem Uhlířem.
Koncert probíhá v rámci Klášterních hudebních slavností. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek IC Šumperk, tel.
583 214 000, pokladna DK Šumperk, tel.
583 214 279
STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE NA HRADĚ
BRNÍČKO
Místo: Zřícenina hradu Brníčko u Zábřeha
Datum: 5. července
Čeká vás vystoupení šermířů, dobových
kapel, ukázky středověkých řemesel a další
pestrý program.
PLAVBA NA ČEMKOLIV
Místo: Záliv ve Staré Moravě v Polsku
Datum: 6. července
Veselá soutěž v plavbě na čemkoliv. Hlášení
posádek v kanceláři Cetiku ve Stronie
Slaském do 30. června. Peněžní ocenění do
5.
místa.
Akce
je
zdarma.
www.cetik.stronie.pl
BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL
Místo: Bezděkov u Úsova
Datum: 5 – 6. července
Dva dny plné zábavy, zajímavostech o
levanduli, muziky a trhů různých lokálních producentů.
www.levandulovakavarna.cz
LOSINYFEST
Místo: Velké Losiny zámek a Ruční papírna
Datum: 5., 6., 12. a 13. července od 10
hodin
Letní multižánrový festival v neopakovatelných kulisách renesančního zámku a
unikátní Ruční papírny
BRANNÁ FEST
Místo: Branná, kamenolom
Datum: 19. – 20. července
Po roční odmlce 13. ročník hudebního
festivalu. Během pátečního večera i sobotního odpoledne se můžete těšit na spoustu
dobrých kapel jako Vysoké napětí, Skrznaskrz, Toska a jiné.
MAGICKÁ
NOC
POD
HVĚZDAMI
S HVĚZDÁŘI NA STEZCE V OBLACÍCH
Místo: Dolní Morava Stezka v oblacích
Datum: 20. července
Noční pozorování oblohy pomocí dalekohledů na Stezce v oblacích.
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STALO SE

Chrastická pouť 2019
Církevní svátek Nejsvětější
Trojice letos připadl na
neděli 16. června, a tak se v
tento den opět sešli v kostele v Chrasticích ti, kteří tu
bydlí nebo bydleli, mají tu
příbuzné, jezdí sem na
chalupu, zkrátka ti, kdo
mají Chrastice rádi. Jsou tu
tací, kteří se setkají opravdu jen jednou za rok a
právě zde, má to své kouz-

lo... Návštěvníky neodradilo ani aprílové počasí, kdy
střídavě pršelo a svítilo
sluníčko. Po slavnostní mši
si každý mohl dopřát výtečný nedělní zákusek,
neboť občerstvení bylo
letos vskutku bohaté. Taková přehlídka koláčků,
řezů, štrúdlů, buchet, cukroví nejrůznějších tvarů a
chutí se jen tak nevidí.

Kromě sladkých dobrot si
hosté odnesli též upomínkový suvenýr - záložku do
knihy, sestavenou z fotografií přírodních zákoutí
Chrastic a okolí. Také pro
malé návštěvníky byly
připraveny dárečky jako
balónky, omalovánky, samolepky. Děkujeme poutníkům za návštěvu a děkujeme všem, kteří pomohli

letošní pouť uskutečnit - za
výzdobu kostela, přípravu
občerstvení,
obsloužení
hostů
atd.
A poděkování patří též
panu
varhaníkovi
L.
Haltmarovi, že dovede tak
pěkně rozeznít chrastické
varhany. (Za organizátory
Jitka Urbanová Pešková)

Na kole dětem
Ve dnech 29. května – 8.
června se uskutečnil sportovní projekt na podporu
onkologicky
nemocných
dětí. Jednalo se o 10. ročník propagační cyklojízdy
napříč Českou republikou
se startem v Chebu a cílem
ve Znojmě (celkem 1 287
km). Peloton v čele s Josefem Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa
v jízdě na vysokém kole na
jednu míli až sto mil a
s dalšími
významnými

osobnostmi, zavítal v úterý
4. června i do Starého Města.
Zde na náměstí měli krátkou zastávku na občerstvení a neformální besedu
s přítomnými občany a
zástupci vedení města.
Nejvíc přítomné občany
zaujala přítomnost profesora Pavla Pafka, přednosty III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Fakultní nemocnice v Praze

–

Motole. Setkání se zúčastnil
i iniciátor akce Josef Zimovčák, který ale z důvodu

INZERCE

fyzické indispozice nepřijel
na svém vysokém kole.
(red)
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Usnesení Rady města
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MĚSTO

Výpis z Usnesení z 14. Rady města Staré Město ze městem Staré Město a J. A., Budovatelů 402, Staré Město a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
dne 27. 5. 2019
138. Rada města schvaluje Protokol o otvírání obálek s
nabídkami a hodnocení nabídek hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku Obnova vstupního schodiště radnice
Starého Města a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo
s Zaklad wydobycia i przerobki kruszyw naturalnych
139. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
3258, ost. plocha, o výměře 676 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem
140. Rada města pověřuje starostu svoláním místního šetření k prodeji pozemku p.č. 6/5 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
141. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků
1001/2 a 996/4 v k.ú. Stříbrnice
142. Rada města schvaluje bezplatné využití multifunkčního
hřiště a minigolfu ve Starém městě dne 7. 6. 2019 pro NET
KOVO s.r.o
143. Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce Novostavba učeben pro klíčové kompetence v ZŠ
Staré Město
144. Rada města schvaluje cenovou nabídku fy Treeservis
na dendrologický průzkum a zhodnocení stromů a jejich
zveřejnění na portálu stromy pod kontrolou (60 000 Kč)
145. Rada města schvaluje cenovou nabídku fy SV GOLF
s.r.o. na opravu minigolfu ve Starém Městě (110 821 Kč)
146. Rada města nemá námitek k částečné uzavírce (do 50
m, v případě potřeby bude provoz řízen pověřenými pracovníky nebo SSZ) silnice II/446 Hanušovice - Staré Město
v termínu od 15. 6. do 30. 9. 2019, dle předlož. dokumentace
147. Rada města schvaluje podání žádosti o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 1c,
parc. č. 3263 v k. ú. Staré město pod Králickým Sněžníkem
148. Rada města schvaluje zrušení Rekonstrukce kotelny v
budově ZŠ Nádražní 77, Staré Město
149. Rada města schvaluje Jednací řád rady města Staré
Město
150. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 20. 6. 2019 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- Informace Ing. O. D. o postupu prací na vrtech v místních
částech Starého Města
- Vyjádření ředitele ZŠ a MŠ k inspekční zprávě s tím, že
požaduje předložení vypracované odpovědi ředitelem ZŠ a
MŠ na tuto inspekční zprávu
- Rezignaci na funkci předsedy finančního výboru
- Oznámení o konáních letních stanových táborů
v Chrasticích

Výpis z Usnesení z 15. Rady města Staré Město ze
dne 10. 6. 2019
151. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015148/VB/002 mezi městem
Staré Město a ČEZ Distribuce a.s., a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
152. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor v zadní části technické budovy u zdravotního střediska ve Starém Městě mezi městem Staré Město a M. H. a I.
H., Bendlova 158/21, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
153. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p. č.
1053/18 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi

154. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
3395/4 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
155. Rada města pověřuje starostu svoláním místního šetření k žádostem o pronájem, prodej části pozemků a uložení splaškové kanalizace (pozemky p. č. 1158/3, p.č. 59/1 v
k.ú. Hynčice pod Sušinou).
156. Rada města schvaluje dotaci z rozpočtu města na rok
2019 ve výši 20 000 Kč pro Charitu Šumperk
157. Rada města schvaluje individuální dotaci na MTB cyklistický závod a závod v běhu Kraličák SkyRace ve výši 5 000
Kč pro Bikecentrum Hynčice pod Sušinou
158. Rada města neschvaluje příspěvek na rekonstrukci
bytu v domě č. p. 359 ve Starém Městě
159. Rada města schvaluje Cenovou nabídku na zhotovení 4
ks info tabulí k projektu „Vybudování podzemních zdrojů
pro MČ Starého Města – Chrastice, Nová Seninka, Kunčice,
Stříbrnice“ (celkem 9 980 Kč)
160. Rada města schvaluje výpověď Pachtovní smlouvy č.
1/2015 ze dne 30. 4. 2015
161. Rada města schvaluje a pověřuje starostu podáním
oznámení na SZIF o čerpání dotací na pozemek ve vlastnictví města Staré Město, které tento pozemek v současné době
nepronajímá
162. Rada města nemá námitek k obnově, případně zhotovení nového dřevěného kříže v horní části Chrastic na původním místě (pozemek není ve vlastnictví města Staré
Město)
163. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město na poskytnutí dotace ve výši 32 600 Kč na činnost „Otevřené informační centrum – zázemí turistům v roce 2019“ a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
164. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město na poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na rekonstrukci Kulturního
domu ve Starém Městě pod Sněžníkem II. etapa a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
165. Rada města schvaluje konání letního skautského tábora v Andělském údolí ve dnech 28. 7. – 17. 8. 2019 pro Junák
– český skaut, stř. Zdimíra Touška Olomouc, z. s.
Rada města bere na vědomí:
- Žádost L. T. o pronájem pozemků p. č.996/4 a p.č. 1001/1
v k. ú Stříbrnice s tím, že záměr pronájmu výše uvedených
pozemků je již zveřejněn
- Nabídku kupní ceny na prodej nemovitosti bývalého
rekreačního střediska RS Krupá ve Starém Městě s tím, že
návrhy budou předloženy k projednání zastupitelům města
- Informace o pracích v městských lesích za V/2019
- Žádost Sportovního klubu Outdoor Jeseníky, z. s. o finanční
podporu při realizaci horolezecké stěny ve Starém Městě s
tím, že žádost bude předložena k projednání zastupitelům
města
- Žádost ÚZSVM k úplatnému/bezúplatnému převodu
stavby bez č. p., obč. vybavení na parcele st. 44 v k. ú. Malé
Vrbno (kaple) s tím, že žádost bude předložena k projednání
zastupitelům města
- Návrh na členství a Zakládací listinu Králického Sněžníku,
z. ú. s tím, že bude předložena k projednání zastupitelům
města
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Slovo starosty
Tak nastal konečně čas
prázdnin a dovolených.
Přeji
školákům
pěkné
prázdniny, užijte si sluníčka
i koupání a načerpejte
energii do dalšího školního
roku a dospělým skvělou
dovolenou.
V měsíci červenci proběhnou již tradiční Bioslavnosti. Potom Vás všechny zveme na Anenskou pouť
s bohatým
programem.
Během pouti si připomeneme 400 let od postavení
naší radnice. V bývalém
obchoďáku připravujeme
výstavu starých fotografií
radnice a jaký měla vzhled
v 80. letech. Dále tam bude
výstava o císařovně Alžbětě
Bavorské zvaná Sissi (18371898) a kamenné pomníčky. Výstava „Tulák po

hvězdách“ bude ukázka
z díla Pavla Janouška, kterého jste všichni znali a
určitě obdivovali jeho citlivý přístup k samorostům a
výrobkům ze dřeva.
Z praktických
záležitostí
bych potom rád zmínil fakt,
že na Sídlišti 1. máje jsou
dokončeny vodovodní přípojky. Někdy to trochu
drhlo, ale doufám, že vše
zdárně dopadne. S kopáním
ale ještě budeme pokračovat při výměně kabeláže
veřejného osvětlení. Potom
snad finále s vybudováním
pěkné cesty. Tím bude
splněn mnohaletý problém
se špatnou silnicí.
Vysoutěžili jsme firmu na
dodání
velkoobjemových
nádrží na teplou vodu, které
se umístí v panelových

domech sídl. Budovatelů
č.p. 400, 401, 402, 403, 404,
405. Tyto práce budou
probíhat během prázdnin.
Tím ulehčíme kotelně v ZŠ
při vytápění.
Na radnici vyměníme schody a dokončíme fasádu.
Doufám, že to stihneme
ještě před poutí.
Pokračují práce na stavbě
mostu u Žibřidovic a ve
městě pod kinem. Objízdná
trasa není v nejlepším pořádku. Bylo přislíbeno „že
před uzavírkou bude silnice
opravena“. Takovou opravu
ale nikdo z nás nečekal.
Nasypání štěrku bez asfaltového nástřiku je žádná
oprava. Reklamujeme, ale
musíme čekat, jak to vše
dopadne.

V červenci po Bioslavnostech bude uzavřena Bezručova ulice. Nad Nikolem se
začne stavět nová opěrná
zeď. Uzavírka bude až do
podzimu. Započnou práce
na silnici Hanušovice –
Staré Město až odbočka na
Stříbrnice. Během této
stavby budou uzavřeny
některé úseky na čas úplně.
Prosím o trpělivost po dokončení budeme mít pěknou
opravenou
silnici.
Přesné termíny uzavírek
budeme mít až po uzávěrce
Zlatého rohu, tak vás zatím
nemůžeme přesně informovat.
Přeji Vám všem krásný
slunný červenec, hodně
nasbíraných hub a borůvek.
(starosta
Jiří
Kamp)

Práce na vodovodu pokračují, přesto se do země nekoplo
Dne 18. května 2019 se
uskutečnilo jedno z mnoha
setkání nad řešením zásobování obyvatel pitnou
vodou v MČ Starého Města.
Tentokrát to bylo již druhé
setkání s dotčenými obyvateli, kteří mají v MČ Chrastice, Stříbrnice, Nová Seninka
a Kunčice své nemovitosti.
V tuto sobotu se rozhodlo
opět mnoho lidí přijít a
kapacita míst setkání byla
vždy vyčerpána. Schůzky se
kromě pana starosty, jako
nejvyššího
představitele
města, zúčastnil i projektant, kterého si město vybralo v rámci soutěže. Ani já
jsem tam nechyběl, jako
zástupce společnosti, který
celý projekt pro město

pomáhá řídit. Proto si dovolím napsat svůj pohled.
Na všech místech bylo sděleno, jak práce na projektu
pokračují. V době setkání již
byly provedeny na všech
lokalitách vrtné práce a
nalezen zdroj. Bohužel se
zhotoviteli nepodařilo sdělit přesné vydatnosti a kvalitu vod. Pan Horák, projektant vodovodů, představil
rozsah plánované vodovodní sítě, která byla jednou z podstatných částí
těchto setkání. Já jsem doplnil informace, jak dále
projekt bude pokračovat.
Následně nastala diskuze,
která byla podstatnou částí.
V této podnětné diskuzi se
ptali lidé, kteří jsou jednak

trvale žijícími, lidé, kteří
využívají své nemovitosti
k rekreačním účelům či je
pronajímají a také se zúčastnili někteří zastupitelé
města. Každý dotaz či názor
byl podnětný a měl své
opodstatnění. Diskuze byla
většinou technického rázu a
týkala se právě konkrétních
řešení daného diskutujícího. Ze strany zastupitelů šlo
spíše o názorové připomínky k celému způsobu řešení.
Jaké jsou závěry ze setkání?
Je nezbytné dokončit plánovanou dotazníkovou akci,
která bude upřesňovat
dříve provedený průzkum
zájmu o využití těchto zdrojů pitných vod, z které se
vycházelo na začátku všech

prací na projektu. Dále je
nutné dořešit následný
rozsah plánovaného vybudování vodovodů dle této
potřeby. Z těchto skutečností vyplyne cena investice
a provozu, která určí i
předpokládanou cenu za
odebíranou vodu. Město se
musí rozhodnout, zda využije finanční podpory státu,
která nabízí částečnou
úhradu nákladů na zbudování. Tato podpora je velice
vysoká a dává naději, že s ní
projekt je realizovatelný.
Také setkání ukázalo, že
celý projekt je významným
řešeným tématem a lidé se
mu věnují ze svého pohledu
a svých znalostí velice intenzivně. (Doležal)

SPORTOVNÍ AREÁL STARÉ MĚSTO
PROVOZNÍ DOBA
červen , září
Po-Pá: 13:00-18:00
So-Ne: 10:00-18:00
červenec , srpen
Po - Ne: 13:00-21:00
říjen po tel. dohodě
So-Ne: 13:00-17:00

CENÍK
Kurt na odbíjenou
Kurt na košíkovou
Kurt na tenis
Minigolf
Stolní tenis, dět. koutek
Badminton, soft tenis

20 Kč/osoba/hod
20 Kč/osoba/hod
20 Kč/osoba/hod
20 Kč/osoba/hod + záloha 50 Kč
zdarma
zdarma + záloha 100 Kč

Pro skupiny nad 10 osob a děti do 15ti let10 kč/hod.
Objednávky mimo otevírací hodiny na tel. čísle: +420 723 089 292.
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Tipy na prázdninové výlety (nejen) s dětmi

Vzhledem k tomu, že máme před sebou léto a k němu neodmyslitelně patří dovolené, prázdniny ve škole a
další specifika, rozhodli jsme se na následující dva měsíce opustit některé zaběhnuté rubriky a jejich místo
věnovat například tipům na výlety, akce či zajímavá místa a aktivity. Zkrátka takovým tématům, která jsou
pro léto typická a mohou vám pomoci strávit následující měsíce zajímavě a naplno.

Faunapark
Lipová

Horní

Vstupné: dospělí 120 Kč,
děti 2-15 let 70 Kč, senioři a
studenti 70 Kč
Vzdálenost: cca 20 km
Provozní doba: denně
12.00 – 18.00
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: 2 hodiny
Dostupnost: autem, popř.
vlak/autobus Staré Město –
Horní Lipová (Lipová Lázně)
Nemusíte urazit spoustu
kilometrů k nejbližší ZOO,
abyste viděli zajímavá exotická zvířata. Například tygr
bydlí hned přes kopec. Malá
zahrada v Horní Lipové se
soukromým chovem zvířat
je přístupná pro návštěvníky všeho věku a zájmových
skupin. K vidění jsou domácí
i exotická zvířata. Ve Faunaparku
uvidíte zajímavé
druhy zvířat, ať už domácí či
exotická jako například
ovce, kozy, lamy, klokany,
opičky, pštrosy, mývaly,
želvy, surikaty, papoušky,
tygra usurijského či pumu
americkou.
Fauna
park
usiluje
o souznění
člověka
s přírodou. V areálu zoo
je venkovní posezení, dětské
hřiště a občerstvení. Více
informací
na
www.faunapark-ops.cz.

Pradědovo muzeum Bludov
Vstupné: děti starší než 1
rok do 90 cm výšky 60 Kč,
děti do 15 let 175 Kč, dospělí 30 Kč
Vzdálenost: cca 30 km
Provozní doba: červenecsrpen denně 9.00 – 19.00
(v pondělí 12.00-19.00)

Věk. kategorie: 2 – 15 let
Čas. náročnost: 8 hodin
Dostupnost: autem, vlakem
Pradědovo dětské muzeum
je prvním regionálním dětským muzeem v Česku.
Zábavní park nabízí takřka
600 m2 hravých expozic v
interiéru a 0,2 ha velké
přírodní dětské hřiště. Pradědovo muzeum je tak ideální za každého počasí. Stěžejní část expozic
představuje vesnice Pradědovo s dřevěnými domečky,
v
nichž
se
ukrývá hokynářství nebo hostinec. Ve vesnici žije čarodějnice, mlynář a nechybí zde
ani nádraží. Děti tak mohou malovat do mouky,
vypravovat
vláčky
nebo servírovat na stůl v hostinci regionální
jesenické
plyšové pokrmy. Ty jsou v
muzeu k dispozici i pro
dospělé, nikoliv však na
hraní, ale opravdové místní
dobroty k ochutnání. Muzeum tvoří venkovské stavení s mnoha místnostmi a
zákoutími. Děti se během
pobytu seznámí se zdejšími
slavnými rodáky jako například Ondřejem Bankem,
Simonou Babčákovou či
Janem Haubertem, kteří
věnovali muzeu svůj specifický předmět. Nechybí zde
ani jesenické legendy, duchové a vládci hor. Expozice
připomenou i zajímavosti z
jesenické přírody. Unikátní
muzeum spojuje poznávání
s hrou a dobrodružstvím.

Děti se za slunečných dní
mohou vydovádět na velkém přírodním venkovním hřišti. Jeho součástí je
rozsáhlé vodní dílo – soustava prvků pro oblíbené
dětské cákání a rachtání.
Více
informací
na
www.pradedovomuzeum.cz

Javoříčské jeskyně
(Střední Morava)
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 110 Kč, dětské 70 Kč
Vzdálenost: cca 76 km
Provozní doba: červenecsrpen pondělí zavřeno, útne 9.00 – 17.00
Věk. kategorie: 3 – 100 let
Čas. náročnost: 2 hodiny
Dostupnost: autem, vlakem
Staré Město – Litovel, poté
bus Litovel – Luká
Pokud se chcete v letních
dnech zchladit, můžete
navštívit
i
některé
z mnohých
jeskyní
v republice. Některé nabízejí
speciální prohlídky pro děti
(Výpustek
v Moravském
krasu), děti zaujme i výlet
na lodi v Punkevních jeskyních, ale většina ocení tajemnou atmosféru jeskyně
jakéhokoli rázu, obzvláště
potom těch krápníkových.
Pokud tedy budete chtít,
vyrazte tedy například do
Javoříčských jeskyní známých svým komplikovaným
systémem chodeb a překrásnou krápníkovou výzdobou. S průvodcem zde

projdete například Pohádkovou jeskyní, Dómem gigantů, nahlédnete do Lví
jámy nebo můžete žasnout
nad
tzv.
excentrickými
krápníky, které porušují
zákony gravitace. Více informací
na
www.caves.cz/jeskyne/javo
ricske-jeskyne

Malý svět techniky
U6, Dolní Vítkovice Ostrava
Vstupné: dospělí 150 Kč,
děti 6-15 let 110 Kč (každou
středu 14.00-18.00 všichni
za 70 Kč)
Vzdálenost: cca 150 km
Provozní doba: červenecsrpen denně 10.00 – 18.00
Věk. kategorie: 3 – 100 let
Čas. náročnost: 4 hodiny
Dostupnost: autem, vlakem
Staré Město – Ostrava
Každé léto se neobejde bez
pár zamračených dnů, a tak
máme tip i pro takové chvíle. Není nejblíže Starému
Městu, ale Malý svět techniky U6 v Ostravě je dostupný
v rámci jednoho dne a má
naprosto jedinečnou atmosféru. Moderní muzea techniky jsou zajímavá a technologické parky jsou plné
nejnovějších
technologií.
Tento svět je ovšem naprosto unikátní. Zažijte zde totiž
neobyčejnou
interaktivní
výstavu zakomponovanou
do srdce industriálního
objektu energetické ústředny v Dolních Vítkovicích,
kde odhalíte tajemství technických vynálezů a projdete
se historií technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost. Bude
zde daleko více mechaniky,
než jste zvyklí, na všechno si
musíte sáhnout a vyzkoušet,
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a můžete tak vědu a techniku zažít doslova na vlastní
kůži. Čeká vás celá řada
pokusů a výrobků, které
umocní váš zážitek. Vyzkoušíte si, jak se řídí vlak i letadlo, projdete si ponorku
kapitána Nema, můžete
rozběhnout kolo pohánějící
první stroje nebo postavit
most, vyzkoušet vlastnosti
vody i zvuku či vyrobit
elektřinu. Kromě samotné
expozice bude jistě zážitkem
i samotná procházka oblastí
Dolních Vítkovic, která je
impozantním
svědkem
těžební a hutnické historie
Ostravy. Více informací na
www.stcostrava.cz

Zážitkový
park
Zeměráj Kovářov
(okres Písek)

Vstupné: 110 Kč (evstupenka 99 Kč)
Vzdálenost: cca 300 km
Provozní doba: červenecsrpen denně 9.30 – 18.30
Věk. kategorie: 1 – 100 let
Čas. náročnost: 6 hodin
Dostupnost: autem
Sice daleko, ale pokud budete mít čas si udělat nejméně
dvoudenní výlet nebo plánujete dovolenou v Čechách,
nesmíte Zeměráj ze svých
cestovatelských
aktivit
vynechat. Je to místo, kde se
zastavil čas a vy máte možnost strávit pár hodin nebo
celý den v ráji na zemi. Park
je postaven kolem krásné
jihočeské samoty Budař a
užije si jej jak dítě, tak dospělý. Vy i dítě si můžete
hledat poklad, vyzkoušet
pečení chleba, předení vlny

nebo výrobu hliněných
nádob v autentické slovanské vesničce, nahlédnout do
chýší a vyzkoušet jejich
vybavení. Můžete si vyrobit
keltské amulety, načerpat
sílu bludných kamenů i
keltské svatyně, projít a
prozkoumat nádherné louky
i rybníky s žábami, stát se
archeologem či najít cestu
z bludiště a sestavit nespočetné množství hlavolamů
různých obtížností. Kouzelnou součástí je i kilometr
dlouhá stezka na boso, kde
na začátku lesa sundáte
boty a vaše nohy i vy zažijete spoustu dobrodružství,
po kterých si boty nebudete
chtít znovu obout. V areálu
najdete i krytou hernu pro
děti s dalšími netradičními
(a rozhodně ne plastovými)
prvky, starou poštu nebo

8
občerstvení na statku, kde si
pochutnáte na tradičních
pokrmech i zmrzlině. Děti si
užijí i autentickou dětskou
vesničku. Věřte nám, že
budete opouštět toto místo
jen velmi neradi a rozhodně
se budete chtít jednou do
ráje vrátit. Více informací na
www.zeměráj.cz (red)

ČERVENCOVÉ VAŘENÍ

Nepečený dezert s borůvkami

Červenec je ve znamení spousty čerstvých plodů, kdy příroda i u nás v horách hýří množstvím výborných ingrediencí do
naší kuchyně. Jedním z našich přírodních pokladů jsou borůvky. A jestli jste se právě vrátili z lesa ať už s konvičkou, kyblíkem nebo plecháčkem plným borůvek, máme pro vás recept na lahodný a nepečený desert, ve kterém toto přírodní bohatství dobře užijete.
Recept je určen pro 20 cm dlouhou formu – buď na biskupský chlebíček, popř. na srnčí hřbet.
Ingredience: 200 g kakaových věnečků, 100 g másla, 500 g tvarohu polotučného, 200 ml smetany ke šlehání, 1 sáček vanilkového cukru, 150 g borůvek, 1 želatinový ztužovač
Postup: Formu na chlebíček vyložte potravinovou fólií. Věnečky rozdrťte nebo rozmixujte na prášek a polijte je rozpuštěným máslem. Vzniklou kakaovou směsí pokryjte dno i stěny formy na chlebíček. V misce smíchejte tvaroh, smetanu, ovoce
a vanilkový cukr. Želatinový ztužovač připravte dle návodu, přidejte ho ke tvarohové směsi, promíchejte a nalijte do formy.
Nechte minimálně dvě hodiny ztuhnout v lednici a podávejte. Místo želatiny můžete na ztužení tvarové směsi (ba dokonce
i směsi z věnečků) použít dobrou hořkou čokoládu, kterou rozpustíte s máslem a přidáte do směsi. (red)

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

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

Kabát Jan

Kontakt: 737537353

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Nová dluhová help linka pomůže i lidem z Olomouckého
kraje

Olomouc, 3. 6. 2019 - Od 1. června 2019 začala platit nová pravidla oddlužení. Naplní největší novela insolvenčního
zákona za posledních 10 let očekávání? Zákonodárci věří, že ano, odborníci jsou opatrnější. Ať tak či tak, předpovídat lze velký nárůst poptávky nejen po užitečných informacích, ale i po službách, které nabízí předluženým lidem pomoc. Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou dluhovou help linku a mapu dluhových poraden. Institut prevence a řešení předlužení pak představil nový datový projekt Mapa osobních bankrotů, který
kromě zajímavých dat varuje i před různými „šmejdy“, kteří využívají tíživé situace dlužníků.
Začátkem června vstupuje v
účinnost novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje
možnosti oddlužení pro
předlužené lidi. Nově budou
moci do oddlužení vstoupit
všichni, kdo budou schopni
kromě běžného výživného
splácet měsíčně minimálně
2 200 Kč. Oproti původnímu návrhu nebude pro
dlužníky platit žádný strop
s ohledem na výši jejich
dluhů, takže do oddlužení
budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.
Současná bariéra v podobě
povinnosti dlužníka na
začátku insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30 % všech svých
dluhů sice přestává platit,
ale lidé, kteří ani po 5 letech
oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni
speciálnímu
přezkumu
soudu. Přes tuto nejistotu
lze očekávat značný nárůst
zájmu o nejen o pomoc s
oddlužením, ale i o informace a data, která se oddlužení týkají. Kde je najít?
Jedním z užitečných nástrojů je Mapa osobních bankrotů, kterou v těchto
dnech zprovoznil Institut
prevence a řešení předlužení.
Mapa osobních bankrotů
v Olomouckém kraji
V ČR je aktuálně 114 tisíc
lidí v osobním bankrotu.
Kde je osobních bankrotů
nejvíce a kde naopak nejméně nově ukazuje Mapa
osobních
bankrotů.
V Olomouckém kraji je to
celkem 6 455 osob, tedy 1,2
%. Zajímavostí je, že rozdíl
mezi počty mužů a žen je
minimální. Podíl mužů je
jen lehce vyšší s 52 % opro-

ti 48 % žen. Čtvrtina (26,9
%) ze všech osob v osobním
bankrotu jsou manželé.
Průměrný věk je pak 44 let.
Doposud podrobná data o
využívání institutu oddlužení v Česku chyběla.
Vzhledem k vysokému
počtu osob v dluhové pasti
je však velmi důležitým
ukazatelem poměr počtu
osob v osobním bankrotu k
počtu osob v exekuci. Ten je
v Olomouckém kraji 13,9 %.
Projekt Mapy osobních
bankrotů má navíc veřejnost varovat před tzv. šmejdy. Ti si v rozporu se zákonem říkají o peníze za zpracování insolvenčního návrhu, někdy až o desítky tisíc
korun, které vykazují jako
jiné činnosti, např. poradenství. Neziskové organizace tuto pomoc nabízí dle
zákona zdarma, právnické
profese za státem regulovanou cenu 4 000 korun.
Podle Radka Hábla navíc
dlužníka nepřipraví na to,
co jej v průběhu oddlužení
čeká. To je podle odborníků
zcela klíčové proto, aby
člověk oddlužením zdárně
prošel. Novela insolvenčního zákona toto měla zarazit,
avšak tzv. šmejdi jistě najdou další způsoby, jak
využít děr v zákoně.
Člověk v tísni: Zájemcům
o oddlužení nabízíme
nové formy pomoci
Jednou z organizací, která
na území České republiky
předluženým lidem poskytuje potřebnou pomoc, je
Člověk v tísni. Jen za poslední rok pomohli její
pracovníci řešit jejich problémy s dluhy zhruba 4 000
lidem. „Ačkoli ani pět měsíců po schválení zákona

nepanuje v odborné veřejnosti shoda nad výkladem
některých změn v insolvenčním zákoně, vnímáme
zájem lidí, pro které doposud zákon nenabízel možnost k oddlužení, o řešení
své tíživé situace a jsme jim
připraveni v rámci našeho
dluhového
poradenství
pomoci,“ říká Daniel Hůle
vedoucí dluhového poradenství této neziskové
organizace.
Člověk v tísni poskytuje
pomoc
s dluhy
i
v Olomouckém kraji. V
loňském roce pomohl přes
300 klientům v dluhové tíži.
„S klienty mapujeme jejich
dluhy a komunikujeme
s věřiteli. Následně hledáme
nejvhodnější řešení jejich
situace. Ne vždy je to pouze
insolvence. Někdy například zneplatňujeme neprávem vedené exekuce na
základě neplatných rozhodčích doložek. S vhodnými
lidmi sepisujeme insolvenční návrhy, následně
provázíme klienta i následujícím obdobím a podporujeme jej i po podání návrhu,“ uvedl ke službám ředitel Olomoucké pobočky
Člověka v tísni Michal Láš.
Podle Láše lze očekávat
určitý nárůst poptávky po
pomoci: „Jen v Olomouci je
v exekuci 10 % obyvatel
nad 15 let. Dluhy jsou zasaženy prakticky všechny
společenské vrstvy. Se
změnou
insolvenčního
zákona, který umožní jít
více lidem do insolvence,
očekáváme ještě větší zájem o naše služby“.
„Rádi bychom pomohli
každému, ale kapacity našich poradců jsou již nyní

naplněny. Proto jsme hledali i jiné způsoby, jak zprostředkovat pomoc co nejvíce lidem. Na začátku roku
jsme naplno spustili novou
help linku, na které se zájemcům dostane prvotní
konzultace, které jim poskytnou naši nejzkušenější
pracovníci,“ doplňuje ho
Daniel Hůle.
Další možnosti, jak vyhledat
pomoc při řešení dluhů,
nabízí webová stránka
www.jakpreziztdluhy.cz.
Kromě mnoha důležitých
informací týkající se exekucí, oddlužení či bezpečného
půjčování je zde umístěn i
formulář, který slouží jako
alternativa dluhové help
linky. „Dalším užitečným
nástrojem, který na webu
naleznete, je mapa dluhových poraden. V tuto chvíli
na mapě najdete zhruba
120 prověřených poraden,
které se pomocí při řešení
dluhů v České republice
zabývají, “ říká Daniel Hůle.
Dluhová HELP LINKA
Člověka v tísni: 774 392
950, v provozu od pondělí
do čtvrtka od 9 do 16 hod.
Webové
stránky WWW.JAKPREZITDLU
HY.CZ: mapa dluhových
poraden, kontaktní formulář
Webové
stránky WWW.MAPABANKROT
U.CZ: podrobná data o
osobních bankrotech v ČR
Kontakty:
Michal Láš, Ředitel Olomoucké
pobočky
michal.las@clovekvtisni.cz,
739 220 640
Barbora Kurdzielová, Mediální koordinátor, barbora.kurdzielova@clovekvtisn
i.cz, 778 448 153
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci oslaví svá významná
životní jubilea:

Dne 18. července 2019 vzpomeneme 31. výročí úmrtí
pana Jana Kubíčka,
lesníka z Květné.

Eva Krsičková
Richard Krobot
Marie Nožičková
Karel Pospíšil
František Stanzel

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Josef Vald

Gratulujeme a přejeme zdraví do dalších let!

Dne 13. července 2019 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Jana Nevěřila.

Úmrtí
Alžběta Volková
Zdeněk Tužinčin

Narození
Adéla Polášková

Stále vzpomíná manželka a ostatní příbuzní.

Liliana Gáborová

Děkujeme všem občanům,

Tradiční pouťové setkání seniorů
s dechovkou ZUŠ Veselí nad Moravou

kteří v měsíci květnu podpořili
sbírku textilu pro Diakonii
Broumov.

se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2019 v 15.oo hod.

Členové Komise pro soc. a zdrav. péči.

Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné.

v Kulturním domě ve Starém Městě.
Těší se na vás členové Komise pro soc. a zdrav. péči.

Městská knihovna Staré Město
Provozní doba během letních prázdnin
ČTVRTEK A PÁTEK: 13.00 – 17.00 HODIN
Od 30. 7. do 13. 8. 2019 bude knihovna zavřena (z důvodu čerpání dovolené).
Budu se na vás těšit od 15. srpna 2019 -

Pozvánka na Volejbalový turnaj firem 2019
„ Sestav si své družstvo a přijď si zahrát -“
Po loňské úspěšné sportovní akci Turnaje firem ve volejbale 2018 by Volejbalový klub Staré Město
velmi rád pozval všechny příznivce sportu na další turnaj firem, který se bude konat 20. 7. 2019 na
multifunkčním hřišti ve Starém Městě. Turnaje se mohou účastnit všichni, kteří si sestaví svůj vlastní tým (firmy ve Starém Městě, spolky, sdružení, školy, obec, zájmová sdružení). V případě, že sestavíte vlastní tým, přihlášky zasílejte do 10. 7. 2019 na tel. 776 294 221 Miroslavu Lysákovi. Pevně
věříme, že letošní ročník bude minimálně tak úspěšný, jako loňský -

Na turnaj firem srdečně zve Volejbalový klub Staré Město!
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Pasování prvňáčků na
čtenáře
Ve středu 12. června 2019 proběhla již tradiční akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Děti z 1. třídy se vypravily do
knihovny. Zde prostřednictvím rozmanitých aktivit předvedly panu řediteli ZŠ i paní knihovnici, že se během školního roku naučily číst. Malí čtenáři dostali knihu a další
drobné dárky, které jim budou připomínat den, kdy byli
pasováni do stavu čtenářského. Děkuji paní knihovnici
Lence Stojkové za spolupráci a umožnění akce
v prostorách knihovny. (Švecová)

Florbalový turnaj
10. května letošního roku
uspořádala naše škola 5.
ročník florbalového turnaje
k výročí osvobození naší
vlasti od nacistické nadvlády. Příznivci malého kulatého nesmyslu zvaného florbalový balónek se sešli tentokrát v tělocvičně školy z
důvodu nepřízně počasí.
Díky aktivitě pořadatelů
turnaje se letos sešla velmi
slušná konkurence, která
byla zárukou kvalitních
výkonů jednotlivých družstev. Hanušovice dodaly 2
družstva, z Mohelnice přijeli
pozdější vítězové, partnerská škola z Drahotuš u Hranic na Moravě přivezla velmi silný tým, tradičním
účastníkem byli hoši a děvčata z Postřelmova a samozřejmě zmíníme taky domá-

cí zástupce ze základní
školy ve Starém Městě.
Systém turnaje byl
nastaven tak, že se
utkal každý s každým,
takže objektivita byla
zaručena. Protože se
turnaje účastnila také
děvčata, dohodli jsme
se, že každý gól střelený dívkou bude platit
za dva. To i částečně
ovlivnilo výsledky zápasů,
neboť se děvčata náramně
snažila a gólů z jejich hokejek padlo hned několik.
Nicméně vítězem může být
pouze jeden tým a tím se
stal již zmíněný celek z
Mohelnice. Druzí skončili
kamarádi z Postřelmova, na
třetím bronzovém stupínku
skončili hoši z Drahotuš.
Naši mladíci skončili na 5.
místě, nutno však dodat, že

jsme tvořili jednoznačně
nejmladší tým, kdy za Staré
Město nastoupili i žáci druhé a třetí třídy. Je vidět, že o
nástupce Davida Klemeše a
dalších výborných hráčů
máme postaráno.
Zvláštní poděkování patří již
tradičním sponzorům z
Kovo-Net, farmy Pohoda,
Staroměstských trubiček a
skiareálu Kraličák.

Příprava turnaje bývá dlouhá a složitá, a tak jsme přesvědčeni, že námaha a čas
věnovaný tomuto krásnému
sportu se vyplatí, byť i kdyby se nám podařilo přilákat
pouze pár nových zájemců o
tento populární sport. Proto
se již všichni těšíme na další,
v pořadí již 6. ročník v květnu 2020. (Lipka, Bubela)

Naši deváťáci „jsou v obraze“
V letošním školním roce ukončilo devátý ročník 12 žáků
a současně 2 děvčata odcházejí z osmého ročníku po splnění povinné školní docházky. Po absolvování jednotných
přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky bylo
všech 8 přihlášených žáků přijato na maturitní obory. Dalších 5 žáků si zvolilo učební obor a 1 žákyně ukončila ZŠ
bez podání přihlášky na střední školu.
Přehled středních škol (oborů), na které byli žáci přijati:
Gymnázium Šumperk - 2 žáci, VOŠ a střední škola technická Česká Třebová (informační technologie), Integrovaná střední škola Moravská Třebová (bezpečnostně
právní činnost), Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín (ekonomika podnikání – právo, řízení firem a bankovnictví),
VOŠ a SPŠ Olomouc (elektrotechnika), VOŠ a SPŠ Šumperk (průmyslový design), SŠ železniční, technická a
služeb Šumperk (strojírenství, obsluha CNC strojů), SŠ
železniční, technická a služeb Šumperk (obráběč kovů),
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk (instalatér),

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk (kadeřník),
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk (elektrikář
silnoproud), SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk (praktická škola jednoletá). Všem letošním absolventům přejeme úspěchy ve
studiu i v dalším životě - ať jsou stále v obraze! (Zálešáková)

ZLATÝ ROH/ČERVENEC 2019

12

ŠKOLA

Z naší mateřinky
Nezadržitelně se přiblížil
čas prázdnin, odpočinku a
dětských letních radovánek.
Tak nějak rychle uplynul i
v naší školce letošní školní
rok. Rok plný častých změn,
pohovorů, kontrol a inspekcí. Ale naštěstí i dobrých a
zábavných aktivit, které
připravovaly paní učitelky
s láskou ke svému povolání
a k dětem.
V měsíci květnu jsme tak
trochu netradičně ve školce
oslavili krásný Den maminek. Naše pocity byly smíšené, ale odměnou nám
bylo upřímné poděkování
od některých maminek a
jejich slzy dojetí.
Také jsme vyrazili na celodenní výlet do DINOPARKU

u Vyškova. Počasí nám
letošní rok nepřálo, ale to
nic nezkazilo z dobré nálady a spokojenosti dětí, které
si užily jízdu autobusem a
nákupy suvenýrů na památku z výletu.
V měsíci červnu jsme za
pomocí žáků z devátého
ročníku ZŠ společně oslavili
Den dětí. Jak jinak než sportem a sladkou odměnu,
kterou si všichni zasloužili
za své jedinečné výkony.
Ještě nás čeká poslední
zábavné odpoledne, které
s dětmi připravujeme na
úplný závěr školního roku,
a to je “Zahradní slavnost“.
Účast a pomoc na přípravě
přislíbili i rodiče. Necháme
se překvapit… Bude to

poslední
příjemná
tečka
na
závěr školního roku.
Děkuji všem
zaměstnancům
naší
krásné školičky
za
zdárné, ne
vždy jednoduché, ale
s láskou
připravované programy, vzdělávání, aktivity pro děti,
jejich rodiče
a pro ostatní příznivce
školky. Přejeme všem krás-

né a ve zdraví prožité léto! (Miklasová)

TECHNOhrátky Králíky
Ve středu 22. 5. 2019 se
žáci 7. a 8. třídy naší školy
vypravili do města Králíky,
kde se na Středním odborném učilišti opravárenském
konala již tradičně akce
TECHNOhrátky.
Zde byl pro žáky základních
škol připraven velmi poutavý program, seznamující
je s činnostmi, kterým se na

této škole mohou naučit.
Vyzkoušeli si tak obrábění v
obrobně, ohýbání a práci
s plechem
v zámečnické
dílně, práci se železem
v kovárně. V učebně autoškoly si mohli vyzkoušet
něco z dopravních předpisů
i jízdu na cvičném trenažeru, mladí automechanici jim
pak poradili, jak šikovně a

rychle vyměnit kolo na autě
i jak se učí svařovat
s pomocí virtuální reality.
V areálu školního dvora pak
byly připraveny ukázky
práce složek záchranného
systému, tj. policie ČR,
hasičského sboru i zdravotnické záchranné služby.
Na závěr byla pro žáky
připravena
soutěž

v manuální zručnosti, ve
které naši žáci obsadili
krásné druhé místo, a vědomostní kvíz, který dokonce vyhráli. Domů tedy
odjížděli nejen s pocitem
příjemně a smysluplně
stráveného dopoledne, ale
také s dortem a velikou
bonboniérou! (Eichlerová)

Dopravní soutěž v Mohelnici
V úterý 21. května 2019 se jako každý rok na dopravním hřišti
v Mohelnici uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Naši školu zde zastupovala 2 družstva – mladší družstvo, tvořené žáky 5. třídy ve složení: J. Bechr, D. Polach, E. Březinová a T. Nováková, a starší družstvo, složené z našich deváťáků, kterými byli F. Sedláček, J Kubánek, A. Lysáková a V. Kouřilová.
Všichni soutěžící měli za úkol absolvovat čtyři disciplíny: test
z dopravních předpisů, test ze znalostí první pomoci, jízdu na
dopravním hřišti a jízdu zručnosti, kde museli zdolávat různé
překážky.
Tyto úkoly vůbec nebyly snadné, ale naši žáci se jich zhostili
s chutí a elánem. A přesto, že nepřivezli zpět žádnou medaili, odjížděli ze soutěže spokojeni a s pocitem, že určitě získané
schopnosti a dovednosti zúročí ve svém praktickém životě. (Eichlerová)
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