Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
KVĚTEN 2018

ČÍSLO 5

ROČNÍK XXIV.

8,-

Komise pro sociální a zdravotní péči Rady města Staré Město
pořádá v úterý 22. května 2018

ZÁJEZD DO POLSKA – LADEK ZDRÓJ

Zájemci se mohou přihlásit v TICu do 18.5.2018.
Cena zájezdu 100,- Kč, v níž je zahrnuta doprava a malé
občerstvení.
Odjezd autobusu z náměstí ve 13.00 hodin.

POZVÁNKA na
Volejbalový turnaj družstev firem
Pro koho? Firmy a společnosti ve Starém Městě se svým
týmem
Kdy? 21.7.2018
Kde? Multifunkční hřiště
Staré Město
Přihlášky zasílejte na:
mlysak@centrum.cz do konce
května
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zve Volejbalový
klub Staré Město

Sestav své družstvo
a přijď si zahrát!
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Vítaní občánků 2018
V pátek 23. března 2018 jsme přivítali v obřadní síni Staroměstské radnice 13 občánků. Našim občánkům přejeme
šťastné dětství a klidný rodinný život. Děkujeme paní učitelce Šimové za pěkné vystoupení dětí z mateřské školy. KZSP

Městská knihovna Staré Město
Noc s Andersenem
V pátek 23. března 2018 se konala pravidelná akce Noc s Andersenem,
která probíhá po celé České republice, aby přivedla děti zpátky ke čtení.
I naše knihovna se již po osmé zapojila do této akce a zájem byl veliký.
Prožít nevšední noc do knihovny přišlo 13 dětí. Během noci měly děti
možnost
strávit
pohádkový večer
v knihovně. Četli
jsme
z knížek,
pekli jsme dort pro kočičku a pejska, plnili jsme různé úkoly,
vyráběli, malovali, mlsali a na závěr nesměla chybět stezka odvahy.
Spát se šlo velmi pozdě a noc byla krátká ☺. Co na závěr? Byl to
hezký večer, kouzelná noc se povedla a snad za rok? Za knihovnu
L.Stojková, Fotogalerie: www.staremesto.info.cz sekce knihovna
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Společenská kronika
V květnu oslaví svá významná životní jubilea:
Haasová Žofie
Zimová Milena
Talpa Šimon
Sedláčková Marie
Kubíčková Libuše
Poláchová Zdenka
Jílková Žofie
Pešková Marie
Šafářová Zdeňka
Albert Urban
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Jarní sbírka textilu je opět tady!
Máte doma nepotřebné oblečení, bytový textil, peřiny
nebo hračky, které už nevyužijete a rádi byste je „poslali“
dál? Zapojte se do jarní sbírky pro neziskovou organizaci
Diakonie Broumov.
Sbírka se uskuteční ve dnech
pondělí 21. – pátek 25.5.2018
v Kulturním domě Staré Město.
Otevírací doba:
Po, út, st: 8-12 a 13-15 h, čt a pá: 8-12 a 13-17 h.
Do sbírky můžete darovat tyto věci:
- dámské, pánské, dětské oblečení a obuv,
- lůžkoviny, peřiny, polštáře, deky, spací pytle,
- ručníky, utěrky, záclony, látky min. 1 m2 (ne odřezky
a zbytky látek),
- hračky nepoškozené a kompletní,
-domácí potřeby, nádobí, menší funkční elektrospotřebiče.
Prosíme všechny dárce, aby respektovali tato
PRAVIDLA SBÍRKY:
- veškeré darované věci musí být čisté, suché
a nepoškozené!
- věci zabalte do pevných pytlů, tašek, krabic (nikoliv do
odpadkových sáčků, jsou příliš tenké!)
- pytle, tašky, krabice dobře zavažte provázkem nebo
přelepte izolepou!
NESBÍRÁ SE: nebezpečný odpad (ledničky, televize,
počítače…), velkoobjemový odpad (koberce, matrace,
nábytek, jízdní kola, dětské kočárky…). Tyto věci
patří do sběrného dvora.

Český den proti rakovině 2018
22. ročník „Květinového dne“ se koná ve středu
16. května 2018. Náš prodejní stánek bude opět
u horní kašny na náměstí od 8 do 17 hodin.
Minimální prodejní cena zůstává stále 20,- Kč
za jednu květinku.
Symbol sbírky – žlutá kytička měsíčku
lékařského bude mít tentokrát stužku vínové
barvy.
Hlavní téma letošní sbírky je léčba nádorů
tlustého střeva. Děkujeme předem za Vaše příspěvky do
této sbírky!

ZEMŘEL
MILOSLAV SVATOŇ
Po krátké těžké nemoci 13. dubna
2018 ve věku nedožitých 85 let
zemřel Miloslav Svatoň, dlouholetý
profesor
průmyslové
školy
v Šumperku. Staroměšťáci a zvlášť
občané Kunčic si na něj jistě
pamatují jako na spolutvůrce
lyžařského areálu v Kunčicích a propagátora akrobatického
lyžování. Významným způsobem se podílel na organizaci 1.
neoficiálního mistrovství republiky v akrobatickém lyžování
v roce 1986 v Kunčicích i na vzpomínkové akce pořádané u
příležitosti 30. výročí tohoto mistrovství v roce 2016. Těmito
aktivitami zanechal nesmazatelnou stopu i u nás na
Staroměstsku. Na jeho počest byla pojmenována horská
chata „U profesora“ v Kunčicích. Čest jeho památce!

Osmisměrka
Pranostika na květen: „Jestli v máji neprší, …“
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CELER,CVIČENÍ, DISKOTÉKA, DOVOLENÁ, KALENDÁŘ,
KLÍN, KOKOSY, KOLEČKO, KOLOS, NETEŘ, RÁMUS,
ROLNÍK, ROURA, ROVINA, VÁNICE, ZAHRADNICE

Květnový recept
Zapečené těstoviny se žampiony a medvědím česnekem
Sezona medvědího česneku je v plném proudu, tak
vyrazte do přírody, natrhejte si notnou dávku a připravte
z něj rodině výborný oběd…
Potřebujeme: 400 g těstovin, 300 g žampionů, cibule, olej,
sůl, pepř, muškátový květ, 4 vejce, zakysaná smetana,
medvědí česnek, strouhaný sýr.
Postup: Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli,
přidáme nakrájené žampiony, okořeníme a podusíme.
Těstoviny uvaříme na skus. Vejce rozšleháme v zakysané
smetaně, osolíme, přidáme špetku muškátového květu.
Medvědí česnek umyjeme a posekáme nadrobno
(nešetříme jím). Uvařené těstoviny, žampiony, medvědí
česnek a smetanovou směs smícháme a zapečeme
v pekáčku. Před dopečením posypeme strouhaným sýrem.
Dobrou chuť!
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Jarní detox Staroměstska v rámci Ukliďme Česko 2018
Taky máte dobrý pocit, když doma uklidíte a ještě chvíli potom se zdá váš život jakoby lehčí a jednoduše v pořádku? Když
odlehčíte svému domovu od všech zbytečných nefunkčních věcí, jako jsou prázdné láhve a plechovky, děravé igelitky, dávno
použité papíry, staré elektro, prázdné baterie? Tak právě takový pocit můžeme mít po 7. dubnu i z našeho okolí, tj. z našeho
města, přilehlých cest i břehů Krupé. Opět totiž vyšli do ulic dobrovolníci v rámci akce Ukliďme Česko 2018.
Staroměstský úklid se konal pod záštitou místních skautů ve spolupráci s Povodím Moravy za finanční podpory firmy PRO-BIO
a našeho města. Den začal optimisticky nejen proto, že počasí úklidu přálo, ale především proto, že se sešlo rekordní množství
dobrovolných sběračů. Sešlo se celkem 45 lidí, kteří se snažili posbírat co nejvíce věcí, které kdysi patřily někomu z nás a dnes patří
do popelnic, na skládky či do sběrného dvora a rozhodně ne do ulic, hor ani řeky. Sběrači byli rozděleni do několika skupin a vyrazili
různými směry – ti nejmenší do ulic Starého Města, ti větší podél cest a po břehu Krupé od Starého Města až téměř po Úsvit u
Žibřidovic. Mezi nimi jezdila „spojka“ s vozíkem a průběžně odvážela naplněné pytle a nadměrný odpad přímo do sběrného dvora. Po
několika hodinách práce a neskutečném množství a rozmanitosti nasbíraných „pokladů“ byli všichni dobrovolníci odměněni
opečenými buřty. A ještě několik čísel a úvah:
1. Zajímavým faktem je, že nejvíce dorazilo dětí, i přesto, že věci, které uklízely (např. pneumatiky, zrcátka od aut, plechovky od
energetických nápojů i piva), docela určitě nevyhazují oni, ale lidé o generaci starší.
2. Nejmladším účastníkem byl tříletá Vladimírka Urbanová, nejstarším účastníkem pak Jiří Kamp. Pomoci tedy můžeme bez ohledu
na věk.
3. Nasbíralo se cca 50 pytlů odpadků a k nim např. sudy, matrace, pneumatiky, auto zrcátka, kdysi zelený koberec, kanystry, růžové
kolo, část televize, dopravní značka, železo. Záporným hrdinou tohoto sbírání se bezesporu staly pet lahve, plechovky od
energetických nápojů a lahve od alkoholu. Co se týče míst, nejvíce se zřejmě ulevilo prostorům u fotbalového hřiště a lesíku za
Memento Mori. V okolí to pak byly také přechodné semafory u Habartického mostu, kde není zatěžko řidičům zastavujících aut
vyhazovat z okna lahve, plechovky, kelímky od kávy a další, přestože auto se zdá ideálním prostředkem, který odpad rychle
odveze k nejbližší popelnici. A to nemluvíme o tom, kolik energie k úklidu musí mít po vypití všech zmíněných plechovek
a kelímků!
4. Množství odpadků se bohužel příliš nesnižuje, přestože se uklízí několikrát ročně.
5. Naštěstí alespoň počet dobrovolníků roste, protože v rámci celé republiky sbíralo letos přes 76 000 dobrovolníků a díky nim
zmizelo z přírody celkem více než 1000 tun odpadu!
6. Při uklízení pravého břehu Krupé od Habartického mostu k Úsvitu jsme měli pocit, že je tam vcelku čisto. Přesto jsme nasbírali
šest pytlů a k tomu čtyři pneumatiky, sud a kanystry. Z toho vyvstává jednoduchá otázka. Kolik odpadků je tedy na místech,
o kterých si myslíme, že jsou skutečně znečištěná?
Na závěr je třeba všem těm, kteří uklízeli nepořádek po druhých a díky nimž je zase naše město i příroda o něco čistější, poděkovat.
Pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. Akce to nebyla poslední, už 19. 5. proběhne úklid Sněžníku a 15. 9. bude další celorepublikový
úklid. Další způsoby, jak pomoci, najdete například na uklidmecesko.cz. A těm, kteří zásobují naši přírodu i město odpadky, bychom
chtěli připomenout, že až zase něco vyhodí, pravděpodobně to po něm budou uklízet děti.
Staroměstští skauti a spol.
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Společnost PROBIO se představila na festivalu Evolution v novém designu
S novým vizuálním stylem, logem a novými obaly výrobků přivítala firma PROBIO návštěvníky letošního veletrhu Biostyl na
festivalu Evolution.
„Novou grafikou s motivy přírody chceme ukázat zákazníkům propojení výroby biopotravin a pozitivního dopadu na krajinu,
vodu, půdu a vše živé kolem nás,“ vysvětluje Ing. Barbora Hernychová z marketingového oddělení PROBIO.
Po změně loga a webových stránek firma nyní postupně obměňuje i obaly svých produktů. „Na festivalu jsme návštěvníkům
představili ve změněném obalu naše novinky. Jedná se o řadu ovesných kaší různých příchutí, včetně bezlepkové varianty
a kaše na slano, řadu bezlepkových směsí na pečení a semínka obilnin a luštěnin na klíčení a setí,“ přibližuje Barbora
Hernychová.
Další příležitostí k osobnímu setkání s firmou PROBIO je tradiční letní festival Bioslavnosti, který se koná 14. července
v areálu firmy ve Starém Městě pod Sněžníkem. Kromě toho firma během celého roku nabízí exkurze do bezlepkového bio
mlýna a dalších provozů, pro jednotlivce, skupiny i školy.
Další informace:
Ing. Hernychová, PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., Tel: 777 935 189 e-mail: hernychova@probio.cz, www.probio.cz

100 let samostatnosti
Svobodu nám nikdo nedá, tu si musíme vybojovat
Tímto článkem bychom chtěli zahájit seriál článků
k letošnímu jubileu sto let od vzniku Československa a naší
svébytnosti v novodobých dějinách. Ale ne jen události
celoplošné v našem státě, ale i významné události na
Staroměstsku, Jesenicku a Králicku.
Svět byl a je nestabilní, ale u zrodu naší samostatnosti jsme
měli obrovské štěstí, na nadčasovou osobnost, a to na našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který je mnohdy
odsuzován a zase vychvalován a zase odsuzován, který měl svoje chyby jako i my, ale byl to první prezident, vzdělaný,
demokratický, obětavý a hlavně lidský. Dnes i v minulosti byl a je překrucován a jeho slova dnešní politici obzvlášť vytrhují
z kontextu nebo raději nepřipomínají vůbec. Například člověk by měl za slušně vykonanou práci slušně žít (citace z knihy
rozhovory s TGM od Karla Čapka). Pojďme ale dále cestovat časem. Masaryk i budoucí Československo se potřebovalo opřít
o hmatatelný důkaz své svébytnosti, a to o armádu budoucího státu a to byly Čs. legie v Itálii, Francii a Rusku. Naše Ruská
legie byla nejpočetnější, prošla strastiplnou cestu bojů, vyjednávání politického i materiálního zajištění. Obrovský průlom
v našem boji za samostatnost následoval po bitvě u Zborova 2. července 1917 na Ruské jihozápadní frontě, kde bylo
předvedeno něco, s čím svět a spojenci moc nepočítali. Československá střelecká brigáda organizována do tří pluků prolomila
Rakousko-uherské postavení, tento útok byl veden v rámci Kerenského ofenzivy.
A Masaryk měl to, co nejvíce potřeboval, byli jsme na stejné úrovni bojujících spojenců a měli jsme svoji armádu, která
dokázala hájit budoucí stát a vojensky pomoct spojencům. I přes všechny problémy té doby zůstává Československo
moderním demokratickým státem, je zavedena svoboda slova, volební právo i pro ženy, svoboda náboženského vyznání,
svoboda na stávku. Svět opět nakročil k nové válce. R 1928 - nástup klerikálního fašismu v Itálii v čele s Benito Mussolinim,
1929 - vypuknutí světové hospodářské krize, 1933 - nástup nacismu v Německu v čele s Adolfem Hitlerem, 1936 - nástup
klerikálního fašismu ve Španělsku a občanská válka v čele s Francisco Franco Bamamonde (generál Franco). V roce 1937
Japonsko napadlo Čínu, dobylo hlavní město Nanking, povraždilo tisíce lidí. Československo stále zůstává ostrovem
demokracie, ale také se připravuje na válku a modernizuje svou armádu. Bohužel v roce 1938 bylo západními spojenci zrazeno
a zůstalo osamoceno. Po Masarykově smrti v roce 1937 zůstává silný demokratický odkaz. Dokázal vytvořit silnou republiku,
silnou politiku Hradu a sjednotit národ, byl čtyřikrát zvolen prezidentem Československa. Co dodat na závěr?
„Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem demokracie, znám slabiny systému a neušla mi žádná špatná skutečnost, ale
nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil, když jsem se vracel z války, že budu sloužit demokracii
a republice. Demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět“, napsal TGM.
Pavel Biro, Staroměstští patrioti
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Květnové povídání o bylinkách

Zahradnické práce v květnu

Všude kolem nás roste plno bylinek, které nás obtěžují na
zahrádce, protože je považujeme za plevel. Skrývají však
v sobě důležité vitamíny pro naše zdraví. Třeba taková
kopřiva. Co o ní víte?

Krásné počasí nás vylákalo na zahradu, ale nejen nás. Také
velké množství škůdců. Proto provádíme postřiky proti
mšicím, pilatkám, z chorob proti černé skvrnitosti. Proti padlí
je nutné zasáhnout s předstihem, podle vývoje počasí (nejvíce
mu svědčí teplé, vlhké jaro). Objeví-li se již bílý moučnatý
povlak, tak to už máme zaděláno na problém.
Není krásnější rostliny na sklonku léta, než je právě jiřina.
Ale abychom se dočkali jejích květů, je nutné ji v květnu
vysadit. Můžete s tím začít hned na začátku měsíce, jiřiny
jsou sice citlivé na přízemní mrazíky, ale minimálně 10 dní
jim potrvá, než se objeví jejich výhony nad zemí.
Výsadbovou jámu můžeme obohatit kompostem nebo
chlévským hnojem, nezapomeneme na zálivku a oporu pro
rostliny. Okna a balkony chtějí rozveselit. Po 15. květnu je již
nejvyšší čas přestěhovat osázené truhlíky ven, nehrozí nám již
mrazíky, a proto se nemusíme bát poškození rostlin. A jaké
kombinace zvolit pro tento rok? Muškáty, fuchsie nebo
lobelky? Tak to necháme na Vás. Rozmanitosti barev a druhů
se meze nekladou. Květen je nejvhodnější čas k tvarování
živých plotů vytvořených z časně kvetoucích dřevin.
Nezapomínáme na to, že vždy musíme udržovat
lichoběžníkový tvar, jedině tak zajistíme dostatek světla
i spodním partiím. Pokud bychom tak nepostupovali, spodní
část by se nám vyholila. Koruna tvarovaného živého plotu se
má zužovat od paty o 10 cm na každý metr výšky.
U ovocných stromů provádíme řez broskvoní, případně jiných
peckovin, plodné výhony ohýbáme do podvodorovné polohy,
čímž podpoříme plodnost, můžeme přeroubovat meruňky,
hrušky a jabloně. Začátkem měsíce vysazujeme do
nevytápěného skleníku a v polovině můžeme vysazovat přímo
na pozemek. Vysazujeme bylinky, některé vyséváme přímo
do půdy. Tak ať se Vám daří.
Nezapomeňte, že druhá květnová neděle patří našim
maminkám... Pro každého z nás je to nejdůležitější žena
v našem životě a určitě si svůj svátek zaslouží každá máma,
která své dítě odnosila, porodila a vypustila do světa...
Domov můj
Lokálko kašlavá, leze se Ti stěží,
z doliny k vrcholu, kde Staré Město leží.
Těžko se leze do zelených kopců,
které jsou naší kolébkou,
domovem našich otců.
Bylo to tenkrát, za starých časů,
kde obilí zlátlo, bohaté zrno padalo z klasů,
sluníčko zářilo, rybičky honily se v tůni,
rozkvetlá louka, uspávala svou vůní.
A svět měl svůj půvab, měl svoji krásu,
Tak jako teď, za dnešních časů.
Studánky průzračné, chladí nám spánek,
chvějí se v tichém objetí, když čeří je vánek.
Tak pohleď, poutníče, na obraz náš krásný,
jak příroda koupe se, v krvavé lázni.
Toť domov můj, má rodná hrouda
městečko pod Sněžníkem, je moje chlouba.
M.P.

Kopřiva dvoudomá je velkou zásobárnou tělu prospívajících
látek, a to vnitřně i zevně. Má pozitivní vliv na látkovou
výměnu (ledviny, játra, žlučník). Čistí krev, snižuje krevní
tlak, snižuje hladinu cukru, napomáhá krve tvorbě
a detoxikuje. Takový špenát z prvních kopřiv je bomba pro
zdraví, čaj detoxikuje organismus a odvar prospěje našim
vlasům. Některým lidem vadí, že pálí, jiní je trhají holýma
rukama a ještě se jimi pošlehají a věřte, dělají dobře.
Blízko potoka se hojně vyskytuje Česnek medvědí.
Nejvhodnější čas ke sběru je začátek května. Jsou lokality,
kde je neznají, jinde roste hojně. V našem okolí je ho naštěstí
dost. Sbírají se listy, dříve než vykvete. Řadíme ho mezi silná
přírodní antibiotika, pomáhá při angínách, dýchacích potížích,
kvasinkových infekcích i oparech. Nic se nemá přehánět,
takže stačí denně ke snídani pár lístků – do vajíček, na chléb,
do salátu. Ověřeným receptem je pesto. Má podobnou chuť
jako pažitka nebo jarní naťová cibulka.
Meduňka lékařská – proč ji užívat?
Věděli jste, že meduňka je známý antioxidant a napomáhá
normální činnosti štítné žlázy? A pokud se cítíte ve stresu
a máte problémy se spaním, čaj z meduňky je pro vás
vhodnou tekutinou - podporuje totiž pozitivní náladu
a přispívá k relaxaci organismu. Dále má pozitivní účinky
při nervových poruchách, při duševní i fyzické vyčerpanosti.
Extrakt Vám podpoří trávení a chuť. Má protikřečové
působení při bolestech břicha a nadýmání. Meduňka se kromě
těchto známých účinků hodí i k normální činnosti srdce
a přispívá k hormonální rovnováze.
Znáte tu chuť a vůni po mentolu? Tak to je Máta peprná,
která se používá na podporu chuti k jídlu a trávení. Zvyšuje
tvorbu a vylučování žluči a působí proti křečím v trávicím
traktu, odstraňuje nadýmání.
Z hlediska účinku je
nejvýznamnější složkou silice, která se přidává do různých
mastí, např. protirevmatických. Při nachlazení můžeme mátu
inhalovat. Hlavní látkou je mentol, který se přidává do
zubních past, žvýkaček a ústních vod, protože má skvělé,
protizánětlivé účinky, kterými pomáhá udržet ústní
dutinu v normálním stavu. Skvěle se také hodí k obkladům,
protože má hojivé účinky.
Pokud míváte problémy s močovým ústrojím a ledvinami, tak
do svého jídelníčku byste měli zařadit Petržel kořenovou.
Snižuje krevní tlak, zlepšuje stav očí – slábnutí zraku a
záněty. Pozitivně působí na srdce.
Toto jsou bylinky, které velmi dobře znáte, máte je na
zahrádce nebo rostou někde v přírodě. Stačí si zapamatovat,
které z nich, na jaký neduh, působí a máte nakročeno tím
správným směrem, jak se cítit lépe i bez chemie.
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Očkování psů v místních částech města Staré Město
Termíny očkování psů v místních částech v květnu 2018. Očkování proběhne u autobusové
točny v jednotlivých vesnicích dle následujícího časového rozpisu:

Pondělí 14. 5. 2018:
Kunčice: 15:30 – 16:00 hod.
Stříbrnice: 16:15 – 16:30 hod.
Nová Seninka: 16:45 – 17:15 hod.

čtvrtek 17.5.2018:
Chrastice: 16:00 – 16:30 hod.

K zamyšlení…
Jak třídíme plasty ve Starém Městě? Tyto černé skládky vznikly před skladem firmy PRO-BIO, v ul. Chrastická (bývalý
sklad hnojiv). Opravdu je tak těžké využít zcela zdarma místní sběrný dvůr, který je od skládek vzdálen cca 200 m, či
kontejner na tříděný odpad?!? Názor si utvořte sami..

Staroměstské mosty - druhá část…..
Naši občané, kteří denně zdolávají pracně schody v ulici Úzká, jistě pozorně sledují, jak pokračují práce na opravě mostu v ulici
Bezručova. Původně měla být oprava dokončena v listopadu 2017, následně se termín dokončení posunoval, až se dostal k datu
30. 6. 2018. To už ale od počátku roku 2018 pracovala na opravě mostu jiná firma - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s. (IDS). A kupodivu pracovníci této firmy pracovali bez ohledu na počasí, často i víkendech a snaží se stanovený termín
dokončení opravy mostu maximálně zkrátit. Podle informace zástupce firmy IDS budou do konce dubna provedeny izolace
a armatura říms, v první polovině května bude provedena betonáž říms a pokládka ložné a obrusné vrstvy a napojení na
komunikaci. V druhé polovině května pak budou prováděny dokončovací práce. Několik ilustračních snímků ukazuje, jak práce
pokračovaly.

únor 2018
duben 2018
Jak nás informoval starosta Jiří Kamp, ve výhledu je i oprava mostu v ulici Lipová u firmy PRO-BIO. Podrobnosti zatím
neznáme, ale další komplikace jak pro řidiče, tak pro chodce nás pravděpodobně čekají.
Již dlouho se hovoří o opravě mostu v Hanušovické ulici pod kinem Sněžník. Termín zahájení opravy zatím také neznáme. Dle
sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Šumperk (SSO), bude objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy
vedena ulicí Chrastická, Fučíkova a Kosmonautů. Ulice Chrastická bude v celé ploše opravena asfaltovým nátěrem. Vozidla
s vyšší nosnosti budou muset jezdit přes Brannou.
Na jednání zastupitelstva města 12. března bylo vedení města vyzváno k opětovnému jednání s SSO s cílem hledat řešení, které
by umožnilo vjezd do Starého Města i vozidlům s vyšší nosností. Za pokus to určitě stojí.
V. Černín
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Tak nám zdražili vodu, řekla paní Müllerová……(třetí část)
V březnovém čísle zpravodaje jsme povídání o vodě ukončili informací, že 28. února 2018 se uskuteční jednání Valné
hromady akciové společnosti VHZ Šumperk, kde se mělo rozhodnout, kdo bude po roce 2020 provozovat majetek společnosti.
A jak dopadlo jednání akcionářů? Po dosti rušné diskusi akcionáři odmítli návrh vedení společnosti (vypsání výběrového řízení
na provozovatele – tzv. koncesní řízení). 47% akcionářů hlasovalo pro návrh, 12% proti a 41% akcionářů se zdrželo.
Naopak uspěl protinávrh obce Třeština (počet obyvatel cca 380) podaný 12. února 2018. Tento akcionář navrhl přijmout
usnesení k zajištění vypracování hlubšího a objektivnějšího ekonomického vyhodnocení všech čtyř realizovatelných variant
a nesoustřeďovat se pouze na variantu koncese. 52,69% akcionářů tento návrh podpořilo, 4,91% se zdrželo a 42,40% bylo proti.
Náš starosta, přestože rada města mu doporučila hlasovat pro koncesní řízení, tento návrh nepodpořil a hlasoval pro návrh obce
Třeština.
Vedení společnosti VHZ je přesvědčeno, že akcionáři měli k dispozici dostatek materiálů pro své rozhodování. Zorganizovalo
několik seminářů k dané problematice. Studie společnosti GTA o variantách správy a provozování vodohospodářské
infrastruktury po roce 2020 byla zpracována v dubnu 2017 a měli ji k dispozici všichni akcionáři (zastupitelé všech měst i
obcí). Vedení společnosti nabízelo i účast na jednáních zastupitelstva (případně pracovních schůzkách zastupitelů). Zájem
akcionářů byl minimální, připomínky a výhrady k navrhované variantě (výběrové řízení – koncese) se po celou dobu
neobjevily. Je s podivem, že cca čtrnáct dnů před jednáním valné hromady zastupitelé obce Třeština vyšli s kritikou celé studie
a nedali tak možnost zpracovateli na jejich připomínky a výhrady reagovat.
Představa, že bude zpracováno ekonomické vyhodnocení všech variant (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled finančních toků)
v časovém průřezu let 2017 – 2025, je absurdní. Výsledkem s největší pravděpodobností bude souhrn předpokladů s přesným
součtem nepřesných čísel, vysoké náklady na zpracování studie a časový odklad konečného rozhodnutí.
Představenstvo společnosti je i nadále přesvědčeno, že varianta koncesního řízení je nejvýhodnějším způsobem provozování
vodohospodářského majetku po roce 2020, který není spojen s významnými investičními výdaji a dalším zadlužením
společnosti. Konkurenční soutěžní prostředí může přinést snížení současných provozních nákladů a cen vodného a stočného pro
konečného uživatele. A to by mělo být rozhodujícím kritériem pro rozhodování akcionářů.
V závěru březnového článku jsme požádali starostu Jiřího Kampa o sdělení, jaká je současná situace kolem vodních zdrojů
v místních částech města (Chrastice, Stříbrnice, Nová Seninka a Kunčice) a kdy budou dokončeny přípojky a opravena
komunikace v sídlišti 1. máje.
Ve věci vodovodních přípojek v sídlišti 1. máje v současné době probíhá jednání s vedením ŠPVS a VHZ Šumperk. Konkrétní
závěry by měly být známy koncem měsíce dubna (po uzávěrce květnového vydání Zlatého rohu).
Situace kolem vodních zdrojů v místních částech města dle sdělení starosty Jiřího Kampa se řeší ve spolupráci s pracovníky
firmy SWC InTech Brno. V září 2017 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o dotaci z prostředků Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) na úhradu prací spojených s vybudováním vrtů na pitnou vodu v místních částech Chrastice,
Stříbrnice, Kunčice a Nová Seninka, kterou zpracovala společnost SWC InTech Brno. Dle dostupných informací žádost nebyla
doposud ve vedení SFŽP projednána. V návaznosti na vybudované vrty bude řešena i nová síť ve všech místních částech města.
V. Černín

Nabízíme odvoz odpadních vod, vývoz septiků,
jímek a žump
•

NET-KOVO s. r.o.
Nádražní 309
Staré Město
788 32
NABÍDKA PRÁCE

Fekálním přívěsem o objemu 10 m3 tažený traktorem
Po předchozí domluvě je možné uskutečnit i hromadný odvoz Hledáme nové kolegy na pracovní

•
odpadních vod z více septiků či žump najednou. To je výhodné především
při vývozu odpadních vod z jímek nebo septiků o malém objemu.
• V případě potřeby promícháváme odpadní kaly, dokud není septik
maximálně vyčištěn. Na přání zákazníka je možné na zředění kalů i
dovést čistou vodu.
• Doložíme potvrzení o vývozu a ekologické likvidaci odpadních vod,
kterou provádíme na ČOV v Hanušovicích.
• Podrobné informace a objednávky na tel.: 583 285 074, 736 632 541
Ceník
Přejezdy k odběrateli a na ČOV
Práce / sání

36,- Kč / km
1000,- Kč/ hod
60,- Kč / 1 m3

Likvidace OV
Ceny jsou uvedeny bez DPH 15%

pozice:

Technolog tváření
Vedoucí kvality
Obsluha zařízení na tváření kovů
Nabízíme:

Zajímavé platové ohodnocení.
Příspěvek na stravování, dopravu.
Možnost firemního ubytování.
Po roce příspěvek na důchodové
spoření, 13. plat.
V případě zájmu volejte:
583 239 340
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Vážení spoluobčané,
Ve snaze zajistit Vám dostatečnou a včasnou informovanost jednáme
se společností KONZULTA BRNO o zřízení SMS InfoKanálu ve
Starém Městě včetně místních částí. Tato společnost nabízí
jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
ve městě. Informace se mohou týkat např.
- plánovaných odstávek vody, vzniklých havárií a stavu jejich
řešení,
- plánovaných přerušení dodávek elektrické energie,
- uzavírek místních komunikací,
- termínů mimořádných svozů odpadu,
- konání kulturních a společenských akcí,
- změn provozní doby MěÚ, zdravotnických a ostatních
zařízení,
- a dalších užitečných informací.
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte
tento obrázek na úvodní straně webu:
Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/SUSINA
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
2. Jak se zaregistrovat pomocí SMS?

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera STARE mezera MĚSTO mezera ULICE
mezera CISLOPOPISNÉ
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera CHRASTICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera STRIBRNICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera NOVA mezera SENINKA mezera
CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera KUNCICE mezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za čp přidat mezeru a
slovo EVID
!Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení
mezer mezi slovy!
SMS odešlete na číslo InfoKanálu: 583 239 222
3. osobně na podatelně Městského úřadu
prostřednictvím přiloženého formuláře:
Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se
snažíme zkvalitnit život v našem městě. Věříme, že
budete se službou spokojeni, proto, prosím,
neváhejte a registrujte se. Jen dobré Jen dobré
zprávy Vám přeje Váš starosta Jiří Kamp.

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Odevzdejte na podatelně Městského úřadu!

Telefonní číslo

+ 420

Jméno a příjmení
Adresa

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete
registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku.

Opravy chladniček,
mrazniček, el. Sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás
doma.
Prodej nových chladniček,
sporáků a bojlerů. Jejich
zapojení a předvedení.
Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
e-mail:
kabat-opravy@volny.cz

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží.
Starší muž,
Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních
abstinent a
sestav a pozemního Terrestrialního DVB-T
nekuřák hledá
vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění
touto cestou
nových programů a poradenství.
podnájem ve
Specializované fórum zabývající se satelitní
Starém Městě.
problematikou naleznete
na webu
Tel.: 606 722 328
www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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Promítej i ty! Ve Šléglově
Tři kvalitní dokumentární filmy z festivalu Jeden svět budou ke zhlédnutí ve Šléglově. V rámci projektu Promítej i ty! se
uskuteční v pátek 8. června projekce ve Šléglově č.p. 44 od 16 hodin. Minipřehlídka nabídne dokumenty Hranice práce,
Mečiar a Nic jako dřív. Zájemci mohou zhlédnout buď jednotlivé filmy, nebo celý festival. Nutná je však elektronická
registrace, odkaz je uvedený na facebook.com/jesenikydivadelni.

Velikonoční stoly ve Stronie Slaskie
V rámci příhraniční spolupráce ČR – Polská
republika se 18. března uskutečnily ve Stronie Sl.
tzv. „Polsko - české velikonoční stoly“. Jak ukazují
přiložené fotografie, bylo opravdu co obdivovat.
Vystavené produkty, které bylo možné i následně
ochutnat, byly nejen velmi pohledné, ale i chutné.
Z našich produktů měla zde svůj stánek společnost
PRO-BIO a prezentovala se i Staroměstská máslová
trubička. Jen škoda, že návštěvníků ze Starého
Města bylo poskrovnu, pro naše hospodyňky by byla
výstava velikonočních výrobků určitě inspirativní.
Výstavku velikonočních výrobků doprovázel několikahodinový pestrý kulturní program.

Městská knihovna oznamuje:
Z fondu knihovny jsme vyřadili některé knihy, můžete si je odnést domů za symbolickou cenu. Přijďte si
vybrat. Prodej bude probíhat od 9. května 2018 (13:00 do 16:30 hod. v knihovně) a dále v provozní době
knihovny čt – pá od 13:00 do 18:00 hod.
Podmínky přijetí odpadu:

Ceník služeb sběrného dvora:
papír, pneumatiky
sklo, oděvy, plasty, kovy, dřevo
tiskařské barvy, barvy, laky
nemrznoucí kapaliny, hydraulické oleje
odpadní mot., převodové a mazací oleje
biologicky rozložitelný odpad

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

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

Provozní doba:

ÚTERÝ
SOBOTA

13:00-16:00
8:00-12:00

a) odpad může odevzdat fyzická osoba, které má trvalý pobyt ve
SM, anebo fyzická osoba, která má na území SM ve vlastnictví
stavbu určenou k bydlení nebo sloužící k individuální rekreaci
b) vstup do areálu SD bez doprovodu obsluhy je přísně zakázán
c) platba za odpad probíhá v hotovosti v kanceláři MBH
d) na SD jsou přijímány pouze přetříděné odpady uvedené
v provozním řádu SD
e) sběr a odvoz jakéhokoli materiálu ze SD je zakázán (vyjma
vyskladňování odpadů svozovou firmou)
f) v areálu SD platí zákaz kouření, jídla, pití a manipulace s ohněm
g) do areálu SD nebudou vpuštěni občané pod vlivem alkoholu
h) do areálu SD nebudou vpuštěna silně znečištěná vozidla
i) jiný termín odevzdání odpady lze při výjimečných případech
domluvit na tel.:+420 601 353 342
j) přísný zákaz sypání odpadů mimo místo pro něj vyhrazené
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Usnesení z 84. Rady města Staré Město ze dne 20.3.2018
1229. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby
mezi městem Staré Město a Rest Kunčice s.r.o. na zatrubnění
propustku pod zřizovanou parkovací plochou, dle projektové
dokumentace „Rekonstrukce a dostavba penzionu v Kunčicích“ a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
1230. Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku (vybavení SDH) mezi hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje a městem Staré Město a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
1231. Rada města schvaluje Dohodu a přistoupení k dluhu
(splátkový kalendář) mezi městem Staré Město a Ing. R. D. a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
1232. Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy mezi
městem Staré Město a DOUNY s.r.o.
1233. Rada města schvaluje Smlouvu o zpracování osobních
údajů v rámci služby Infokanál mezi KONZULTA Brno, a.s. a
městem SM a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.
1234. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku mezi
městem Staré Město a Ing. M. K. a pověřuje starostu podpisem
výše jmenované smlouvy.T: 31.3.2018, Z: starosta
1235. Rada města schvaluje Kupní smlouvu na traktor kolový
New Holland T5.95 včetně příslušenství a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.T: 31.3.2018, Z: starosta
1236. Rada města schvaluje cenovou nabídku ELRAM JS s.r.o.
na rekonstrukci el společných prostor v domě Horní 319
(330.343 Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
1237. Rada města schvaluje rozpočtové změny č. 3,4.
1238. Rada města schvaluje provoz MŠ, ŠD, ŠJ o hlavních
prázdninách s tím, že město přispěje na personální zajištění
částkou 16.000 Kč.T: 31.3.2018, Z: tajemník, ředitel školy
1239. Rada města ruší usnesení rady města Staré Město č. 610 ze
dne 10.10.2012 o zpoplatnění prezentace podnikatelských
subjektů v oblasti turisticky a služeb na www města.
1240. Rada města schvaluje parkování aut návštěvníků
Bioslavností na dnech 13. a 14.7.2018 na pozemcích města (u
fotbalového hřiště, bývalý areál ředitelství Státního statku).
1241. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1158/3 v k.ú. Hynčice pod Sušinou. Rada města bere na vědomí:
- Oznámení o konání Bioslavností ve Starém Městě dne
14.7.2018 s tím, že dle platné OZV města Staré Město je možné
posunutí nočního klidu.

- žádost o odkoupení pozemků p.č. 3260/6, ost. pl. o výměře 180,
3636 (vznikl oddělením z pozemku p.č. 360), ost. pl. o výměře
28 m2, části pozemku p.č. 1023/1, ost. pl. o výměře cca 140 m2,
části pozemku p.č. 1023/3, zahrada o výměře cca 14 m2 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že bude zveřejněn
záměr prodeje výše jmenovaných pozemků
- žádost o směnu pozemku z majetku města – pozemky p.č.
746/2, ost. pl. o výměře 1016 m2, p.č. 747/1 ost. pl. o výměře
364 m2 v k. ú. Hynčice pod Sušinou, do majetku města –
pozemky p.č. 1487, ost. pl o výměře 509 m2v k. ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem, p.č. 212 ost. pl. o výměře 460 m2 v k. ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, p.č. 1061/1 ost. pl. o
výměře 226 m2 v k. ú. Chrastice, p.č. 1028/1, ost. pl. o výměře
129 m2 v k. ú. Stříbrnice s tím, že bude zveřejněn záměr směny
výše jmenovaných pozemků
- žádost o pronájem části pozemku p.č. 3244/9 ost. pl. o výměře
28 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že
bude zveřejněn záměr pronájmu výše jmenované části pozemku
Usnesení z 85. Rady města Staré Město ze dne 9.4. 2018
1242. Rada města schvaluje fy PROBIO s.r.o. bezplatné
zapůjčení vybavení stánky, sety, stoly, židle, ubrusy, promítací
techniku na Bioslavnosti 2018
1243. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku
parc. č. 73 o výměře 100 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem pro B. M. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.T: 30.4.2018Z: starosta
1244. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IZ-12-8001152/K/01, Velké Vrbno – VN
68, EMONTAS s.r.o, přeložka VNv mezi SM a ČEZ Distribuce,
a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
1245. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12, Hanušovická
159, pro V. P.T: 1.5.2018Z: pí Nováková
1246. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1, Horní 319, 788
32 Staré Město pro A. a O. A.T: 1.5.2018Z: pí Nováková
1247. Rada města schvaluje opravu podlah na balkonech domu
Jesenická 358, 788 32 Staré Město v rámci zateplovacích prací
1248. Rada města schvaluje program Anenské poutě 2018
1249. Rada města schvaluje cenovou nabídku Ing. J. P., Jedlí
183, 789 01 Zábřeh na zhotovení slunečních hodin s tím, že
pověřuje starostu jednáním s Ing. J. P. o variantním řešení a
vhodném umístění slunečních hodin.

Více informací
podá:
Jiří Janec
tel.: 777 202 355
Odběrné místo:
Pila Malá Morava,
odbočka na Podlesí
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BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ
Dnešní doba je plná moderních technologií, které nám v určitém ohledu ulehčují život. Avšak rozumný jedinec by měl vnímat
i hodnotu tradičních zdrojů poznání, mezi které řadíme knihy. Ty jsou hmotným dědictvím našeho národa a provází lidstvo již
pěknou řádku let. V této souvislosti si připomeňme myšlenku Jana Amose Komenského: „Kdo se chce stát vzdělaným, musí si
nad zlato a stříbro vážit knih.“
S literaturou, předčítáním, knihami, texty či ilustracemi se setkává člověk od narození. Malé dítě vnímá sluchem vyprávění
příběhů, pohádek od svých nejbližších, hovoříme o předčtenářském období. Baví ho si prohlížet obrázková leporela.
Zajimavostí je, že ačkoliv dítko ve třech letech ještě nečte, již správně drží knížku. Čtenářské období přichází se zahájením
povinné školní docházky. Žáci se v 1. třídě v hodinách českého jazyka učí zvládat techniku čtení - číst písmena, slabiky a celá
slova. Tato dovednost je postupně prohlubována. Je snaha, aby děti postupně vnímaly to, o čem čtou. Porozumět textu,
pochopit správný záměr autora není vždy lehké, někteří se v tom zdokonalují celý život.
Březen je považován za měsíc knihy a čtenářů. Dne 2. dubna si připomínáme narození dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. Pedagogy 1. - 4. třídy místní ZŠ tato skutečnost inspirovala. Připojili se k propagování a podpoře četby. Jedno
školní dopoledne se zastavili v koloběhu všedních dní a snažili se pohlédnout na dětskou literaturu z jiného úhlu pohledu.
Cílem bylo vzbudit rozmanitými aktivitami v dětech zájem o četbu, poezii i prózu. Co může učitele potěšit víc, než když ho
žákyně po uplynulém vyučovacím bloku poprosí, že by si chtěla knížku půjčit a doma přečíst?
Akce byla dobrým krokem, pokud se podařilo malé svěřence nalákat na domácí zájmovou četbu, chození do knihovny, apod.
Informaci o zdařilém čtení ukončeme slovy amerického zpěváka Michaela Jacksona: „Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím
při čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože ho velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout,
kde jsem.“ Popřejme všem malým i velkým čtenářům mnoho pěkných chvil nad stránkami knížek a časopisů.
Marta Švecová

Členky našeho dětského pěveckého sboru Staráček
až v krajském kole
V sobotu 14. dubna 2018 proběhlo v Prostějově krajské kolo
soutěže v sólovém zpěvu lidových písní pod názvem
„O hanáckyho kohóta." Přehlídka v sólovém zpěvu lidových
písní z Hané je
určena pěvecky
nadaným dětem
s
dobrou
výslovností
a intonací
ve
věku od 3 do 15
let. V krajském
kole si ovšem
mohou
přijet
zazpívat jen ti,
kteří
byli
nejlepší a byli
porotou vybráni
z předcházejících dvou kol, kde každý účastník zazpívá dvě lidové písně
a capella (bez hudebního doprovodu). Odměnou jim byl pak doprovod
opravdové cimbálové muziky na krajské přehlídce. A právě reprezentovat
okres Šumperk a vyzpívat si „stříbrné pásmo“ každá ve své kategorii se
povedlo naší Terezce Nejedlé a Adélce Kozárové, kterým za tento velký
úspěch gratulujeme.

Lenka Jílková
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve středu 11. 4. 2018 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy, kterého se
zúčastnilo 17 dětí spolu se svými rodiči. Prostředí školy a tříd nebylo pro
budoucí prvňáčky úplně neznámé. Ještě před samotným zápisem měly
všechny děti možnost si prohlédnout a nanečisto vyzkoušet, jak to v takové
1. třídě chodí a vypadá.
Současní prvňáčci jim
propůjčili své lavice, aby
mohli
předškoláci
s barevnými
rybkami
a jinými mořskými tvory
hravě proplout jednou
hodinou matematiky. Počítali do 10, porovnávali, pracovali s interaktivní
tabulí, závodili v rychlosti vidění počtu do 5 a na závěr si ve dvojicích
zahráli matematickou hru. Za velký kus práce si zpět do školky odnesli
malou odměnu a zážitky z první hodiny ve škole.
Jana Podhorová

JARNÍ DÍLNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jaro slunce zavolalo,
kytičkám ho všechno dalo.
Ptáčci hnízdo postavili
a děti k tomu zazpívaly:
„Přijďte, přijďte, přijďte k nám,
já Vám taky kousek jara dám.
Kytičku Vám připravím,
ptáčkům hnízda ochráním.“
Před oslavou Dne matek jsme v MŠ
pro děti připravili jarní dílny.
Každá třída si zvolila své téma
zaměřené na Velikonoce. Rodinné
týmy si mohly vybrat z pestré
nabídky: barvení vajíček, tvoření
květin netradiční technikou, zdobení perníčků, probouzení broučků barvou. Ptáčci za to dětem darovali hnízda se
sladkými vajíčky a velikonoční zajíček dohlížel, aby se všichni dobře bavili a dílny si užili.
Libuše Šimová

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:
PÁTEK 18.5.2018
periodický tisk územního
samosprávného celku
ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré
Město, vychází k prvnímu dni
v měsíci ve Starém Městě, vydává
Město Staré Město, nám. Osvobození
166,
788
32
Staré
Město.
IČ 00303364, ev. č. MK ČR E 13110.
Případné příspěvky doručte do TIC
nebo
na
e-mail:
info@mustaremesto.cz.
UVEŘEJNĚNÉ
PŘÍSPĚVKY
NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT
STANOVISKO VYDAVATELE

14

