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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Květen 2022

roč. XXVIII

č. 5

8Kč

Sousedský bazar ve Starém Městě
Bazary a blešáky všeho
druhu byly vždycky nedílnou součástí lidských společenství. Odjakživa slouží
k výměně, nákupu, prodeje
všeho možného, co jednomu přebývá a druhému
ještě poslouží. A v dnešní
době tomu není jinak. Naopak je po nich ještě větší
poptávka než dříve. Lidé
díky nim šetří přírodu,
peněženku i čas. A Staré
Město není výjimkou. A
pokud nechcete jezdit za
nákupy, složitě fotit, prodávat, vozit či posílat zboží
prostřednictvím internetu,
inzerátů, kurýrů a pošty,
pak je právě pro vás jako
dělaný sousedský bazárek.
V případě, že máte doma
nepotřebné věci, chcete si
pořádně provětrat skříně,
domácnost, půdu nebo

sklep a vydělat na tom
nějakou tu korunu
nebo byste naopak
chtěli uspořit v době
neustále se zvyšujících nákladů a poohlédnout se po hezkých věcech z druhé
ruky, pak jste srdečně
zváni v sobotu 7.
května od 10.00 –
16.00 do místního
kulturního
domu.
Účastníci se nemusí
obávat složitých pravidel. Pokud chcete
prodávat, stačí jednoduše přijít, vybrat si
stůl a prodávat, vyměňovat
a domlouvat se. Pokud
chcete přijít nakupovat
nebo se jen tak podívat a
inspirovat
se,
přijďte
v sobotu do malého sálu
kulturního domu a užijte si

Koncert na schodech
Hudby není nikdy dost, a
proto se můžete těšit na
další koncert v rámci českopolského mikroprojektu
„Oživit tradice“. Koncert se
odehraje v pátek 27. května
2022 v 17.00 na schodech
Kulturní domu ve Starém
Městě. Těšit se můžete na
vystoupení mládežnického
orchestru s několikaletou

tradicí Miniband ze Stronie
Slaskie, který má zkušenosti s vystupováním na různých veřejných akcích na
polské straně hranic. Vystoupení
talentovaných
mladých muzikantů nabídne spojení zpěvu a mnoha
hudebních
nástrojů.
K tomu budou pro všechny
děti, které přijdou, připra-

s námi den. V případě, že
byste se chtěli předem na
něco zeptat nebo se domluvit, stačí buď napsat
Ivaně Janouškové
na
email:
i.reznickova@seznam.cz,
veny drobné
dárečky a pro
všechny
přítomné
občerstvení.
Všichni jste
srdečně zváni. (red)

nebo zavolat Ivaně Holingerové
na
mobil.
736775220 nebo se osobně
přijít zeptat Evy Fraňkové
do trafiky. (red)

ZLATÝ ROH/KVĚTEN 2022

2

PŘIPRAVUJE SE

Májový maškarní
karneval ve
Starém Městě
Už dlouho se kvůli pandemii covidu nedařilo ve
Starém Městě uspořádat
zábavy nebo plesy. Naštěstí
letošní jaro se zdá mnohem
nadějnější, a tak konečně
přišla příležitost se pobavit, zatančit a popustit uzdu
své fantazii.
Pokud vám již delší dobu
chybí atmosféra společenských akcí a chcete si užít
noc ve společnosti ostatních a k tomu se i pořádně
zasmát, budete mít v květnu skvělou příležitost.
Volejbalový klub Staré
Město zve všechny zájemce
o májové veselí na Májový
maškarní karneval.
Ať už si budete chtít
s přáteli
užít
večer
v maskách nebo bez, přijďte si v kouzelné datum, tj. v
pátek 13. května, užít
karnevalovou atmosféru do

místního kulturního
domu. Jeho dveře se
otevřou v 19.00 a
budete se moci těšit
na večer plný hudby, tance, dobrého
jídla i pití. Nezbytnou součástí zábavy
bude samozřejmě i
bohatá tombola. Při
výrobě či koupi
masky pak popusťte
uzdy své fantazii –
ve hře je totiž i Cena
za nejlepší masku.
Kdysi byly maškarní
plesy pro dospělé
ve Starém Městě
velmi oblíbené. Tak
zkusme navázat na
tradici a užít si
pořádnou taškařici.
Protože Staré Město
se umí bavit! (red)

Letošní rok konečně přeje
venkovním akcím a oslavám, a tak i Staré Město
bude opět slavit. Mezinárodní svátek den dětí sice
připadá na první červnový
den, nicméně pro akci je
ideálním dne sobota předtím, tedy 28. května 2022.
Děti se mohou těšit na
tradiční venkovní oslavy u
kulturního domu i divadelní
představení
v hlavním sále.
Dětské veselí začne od
14.00 hodin u kulturního
domu a bude jej jako
v předešlých letech doprovázet spousta her a soutěží
pro děti. Těšit se mohou
děti i na drobné dárečky.
Po venkovních radovánkách bude následovat od

16.00 hod. hraná
muzikálová pohádka
Lotrando a Zubejda.
Pohádka podle filmové předlohy scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Karla
Smyczka
spatřila
divadelní prkna na
podzim v roce 2019.
Nejen děti, ale i
starší diváci si jistě
rádi
připomenou
oblíbenou pohádku
plnou radosti, lásky i
chytrého humoru, ve
které najde své štěstí příliš slušný lupič Lotrando až v daleké Solimánii. Tamní "nemocnou"
princeznu neokouzlí jen
jeho svěží pohled na svět,
ale i chleba s tvaro-

Den dětí s hrami i pohádkou

hem. Pohádku nám představí ve své režii pražská
Divadelní společnost Agáta, která se ve svém repertoáru věnuje dětským
divákům již mnoho let a

přináší jim zážitky plné
výborného
hereckého
obsazení, hudby i bohatých
kostýmů a kulis.(red)
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Knižní tip na květen …

V květnu vám přinášíme tip na knihy pro děti i pro dospělé.
Tou první je hvězda naší letošní Noci s Andersenem a tou druhou je tentokrát kniha rozhovorů se zajímavými osobnostmi
české žurnalistiky.

Název knihy: Verča a prasorožec
Autor: Anna Böhm
Prasátko s rohem a se srdcem na správném místě! V Šotkově dostává každé dítě k desátým narozeninám kouzelného tvora. Verča se
těší na půvabného a jemného jednorožce, ale v den jejích narozenin
k ní kouzelnou mlhou přihopká prasorožec! Proč je svět tak nespravedlivý a nadělil jí tohle růžové cosi? Vždyť celá škola ví, že si přála
jednorožce! Verča však ještě netuší, že díky jedinečnému prasorožci
pozná, že vzhled není to hlavní. Mnohem důležitější je dobrosrdečnost a opravdové přátelství.

Název knihy: Novinářky
Autor: Linda Bartošová

Česká mediální scéna pohledem žen, které mají zásadní vliv na její
podobu. Moderují zpravodajské pořady, vedou velké mediální domy,
píšou o tématech, která hýbou světem. Jaké překážky musely ve své
kariéře zdolávat a kde berou motivaci? Linda Bartošová, jedna z
hlavních tváří zpravodajské ČT24, vyzpovídala své kolegyně napříč
mediálním prostorem. Daniela Drtinová, Světlana Witowská, Lenka
Kabrhelová a další výrazné osobnosti české žurnalistiky vám představí specifickou pozici žen na mediální scéně s nebývalou otevřeností. (red, databazeknih.cz)

Noc s Andersenem
Letošní
Noc
s Andersenem,
která
proběhla
v místní knihovně,
je za námi. A staroměstské
děti,
stejně jako tisíce
dětí po celém
světě, si díky této
jedinečné aktivitě
mohly užít noc
plnou knih, příběhů i zábavy. Večerní
program
začal
stylově
s pohádkami
Christiana Andersena, ale hlavním
tématem
pro
všechny aktivity
byla kouzelná a
oblíbená
kniha
Verča a prasorožec, díky níž a
pečlivé přípravě i
sama noc byla tak
trochu kouzelná a
pohádková. (red )
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ V MĚSÍCI
KVĚTNU
VERNISÁŽ VÝSTAVY HEDVÁBÍ NA HRADĚ
Místo: Branná, prostory konírny zámku Kolštejn
Datum: 7. května od 16:00 hodin

Vernisáž výstavy pardubické umělkyně Evy Mašínové.
O hudební doprovod se postará Oldřich Janota z Prahy.
Výstava potrvá až do 30. září.

17. MĚSTSKÝ KVĚTINOVÝ PLES
Místo: Hanušovice, KD
Datum: 13. května od 20:00 hodin

Město Hanušovice zve na 17. městský květinový ples.
K tanci i poslechu zahraje skupina Syrinx. Vstupenky
budou slosovatelné, předtančení zajistí KTS Šumperk.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 150,- Kč, předprodej
v IC Hanušovice. Více info na www.ichanusovice.cz.

KDYŽ BYLINKY LÉČÍ: MGR. JARMILA PODHORNÁ
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 11. května od 17:00 hodin

Hlavním tématem přednášky bude gemmoterapie, též
zvaná jako medicína pupenů. Jedná se o léčbu kapkami
z výtažků pupenů keřů, stromů nebo bylin. Tato metoda využívá kořínky, mladé listy, ale často pupeny, ve
kterých se ukládají silné látky, jako hormony, vitamíny
či enzymy, účinné k léčbě oslabeného lidského organismu. Vyhlášená bylinkářka Jarmila Podhorná s sebou
přiveze knihy i další materiály o tom, jak se sestavují
bylinné kúry, o léčivé síle bylin i bylinné produkty.
Odpoví na konkrétní otázky návštěvníků i poradí, jak
podpořit své tělo užíváním bylinek, tak, abychom byli v
co nejlepší kondici. Vstupné na sezení v předprodeji
120 Kč. V den konání 150 Kč. Kapacita míst omezena.
Více info na www.dksumperk.cz.

TŘI SESTRY LETNÍ TOUR 2022
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 13. května od 20 hodin

Dvouhodinová hudební nálož legendární kapely Tři
sestry, která v Zábřehu vystoupí společně se svým
hostem, partou barových povalečů Pirates of the pubs.
Vstupné v předprodeji 550 Kč, v den akce 600 Kč.
Vstupenky v síti Ticketstream. Zlevněné vstupné: děti
do 3 let zdarma, děti do 135 cm 250 Kč, ZTP/P 250 Kč a
jejich doprovod 250 Kč (možno zakoupit jen v místě a
čase konání koncertu). Více info na www.kulturak.info.

PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 26. května od 17:00

Talk show a autorské čtení z knihy Jak se dělá zoo bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha (1997 – 2009).
Talk show, plná výjimečných zkušeností a příběhů se
zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakončená autogramiádou a prodejem
knih s osobním věnováním. Jak se ze staré, šedivé zoo
stane jedna z nejkrásnějších na světě. O těžkých začátcích, o zachraňování zvířat při povodni roku 2002 a o
velkém úsilí mnoha lidí vybudovat novou zoologickou
zahradu. Vstupné: v předprodeji 100 Kč, v den akce 130
Kč
(vstupenky
na
místa).
Více
info
na
www.kulturak.info.
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Ukliďme Staroměstsko statečně bojovalo s nepřízní počasí
V dubnu proběhla tradiční
uklízecí akce Ukliďme
Staroměstsko pod záštitou
místních skautů. Letošní
ročník se stal tak trochu
obětí dubnového počasí.
V den akce se Staré Město
probudilo do sněhové vánice a teploty se pohybovaly
kolem neveselé nuly. I díky
tomu se avizovaná vysoká
účast „smrskla“ na pár
statečných. Ti ale rozhodně
nic nevzdali a vydali se do
terénu, aby Staroměstsko
zase trochu prokouklo a
okolí se mohlo alespoň
trošku nadechnout. Nakonec i díky skupině skautů,
která přijela z Ústí nad
Orlicí, uklízelo naše okolí
39 lidí. Dvě menší skupiny
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se vydaly po své trase do
okolí – kolem hlavní cesty
směrem na Hanušovice a
cestou na Větrov. V případě
většiny dětí s dospělými
bylo vzhledem k počasí i
počtu uklízecích rozhodnu-

to tentokrát zůstat v rámci
města a uklízet nám všem
před prahem. Je až neuvěřitelné, že i přesto bylo z ulic
odklizeno 23 pytlů odpadků a k tomu přímo z města i
několik pneumatik! Tedy,

nejen turisté, ale i my sami
si umíme udělat v okolí
svých bydlišť pořádný
binec. Ale s tím můžeme
mnoho udělat – využít
kontejnery i sběrný dvůr –
ať se nám tu lépe dýchá a
nemusí po nás uklízet naše
děti. (red)

Velikonoční vejce aneb jaké si to uděláme, takové to máme

Tak jak to bylo letos s tou velikonoční výzdobou? Když řekneme, že ukázala i to, co jsme nechtěli, nebudeme asi
daleko od pravdy.
Předvelikonoční týden si
kolemjdoucí mohl říct, že
Staré Město letos rozhodně
pojalo Velikonoce jako
pravý svátek a svým občanům zpříjemnilo procházky
po městě vcelku velkolepou
velikonoční
výzdobou.
Náměstí se rozzářilo barvami, prostor mezi lavičkami projasnily břízky
s barevnými
vajíčky
a
k tomu byly ve stejném
prostoru
nainstalovány
symboly jarních svátků –
dřevořezby od místního
řezbáře Marka Vaníčka a
k tomu obří, 200 kilogramů
vážící, vejce z dílny paní
Hamáčkové. Do příprav a
výzdoby se zapojili i žáci
místní základní školy stejně
jako děti z mateřské školy.
Ozdobili stromy a společnými silami plastiku vejce
namalovali veselými barvami a ornamenty.
Potud by bylo vše super –
mohli bychom si říci, že
společnými silami jsme si
dokázali vytvořit příjemnou
velikonoční
atmosféru.
Vždyť, co si budeme říkat,

byla to sympatická změna
po dvou letech lockdownových Velikonoc a navíc
důkaz, že ve Starém Městě
žije dostatek lidí, kteří chtějí dělat Staré Město hezčím
místem pro život.
Bohužel, společnost lidská
je různorodá, a tak snahu
jedněch mohou druzí snadno pošlapat. A to doslova,
když po jediné noci, kdy
byla velikonoční výzdoba
na svém místě, došlo
k něčemu, nad čím zůstává
rozum tak trochu stát. Hned
ráno na Velký pátek bylo
jasné, že nějaký pseudohrdina v noci změřil své síly
s obřím velikonočním vejcem. A podařil se mu skutek
vskutku hrdinských rozměrů – dvousetkilové vejce
převrátil, a aby to nebylo
málo i částečně rozbil. Na
víc mu asi síly nestačily.
Snad se svým soubojem
s mlčenlivým vejcem cítil na
závěr jako skutečný hrdina
a blýsknul se před svými
přáteli. Tak jako tak, příště
snad své síly napne jiným,
užitečným směrem.

A přestože můžeme
být zklamaní a myslet si pesimisticky, že
ve Starém Městě to
už jiné nebude, dovolme si být velkorysí. Vždyť na letošních
Velikonocích v našem
městě je patrné hned
několik rovin lidské
společnosti – jsou tu lidé
tvořiví a šikovní; jsou tu
lidé, kteří pracují pro město
a snaží se, ať je o kus hezčí;
jsou tu děti, které se
s elánem pustí do společné
práce a potěší své okolí. No
a pak jsou tu lidi, kteří asi
na chvíli zblbnou a bojují

s vejci. Zkrátka, každé lidské společenství je plné
různorodosti
v jakémkoli
smyslu. Neboli, jak praví
legendární Limonádový Joe
– padouch nebo hrdina, my
jsme jedna rodina. (Janoušková)
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Hledáme šikovné a nadšené brigádníky,
kteří nám pomohou dne 16. 7. 2022 uspořádat
tradiční a jedinečné

BIOSLAVNOSTI
Pojďte s námi do toho!
Kontakt: mob. 731 239 009
mail: personalni@probio.cz

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

Kontakt: 737537353

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

Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů.
Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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Střípky z dějin Staroměstska IV
Všichni to určitě znáte – jak
ubíhá čas, blednou vzpomínky a vytrácí se jména i
podrobnosti, události ztrácí
obrysy a splývají s jinými.
Občas se sice z propasti
dějin vynoří nějaká drobnost, ale celý příběh už se
většinou sestavit nepodaří.
Dnes
se
pokusíme
z fragmentů rekonstruovat
vzpomínky na dávné obyvatele Starého Města. Říkalo se jim „tři králové“.
Krajanský časopis Mein
Heimatbote otiskl v květnu
1954 anonymní vzpomínku
na dětství ve Starém Městě.
Kromě popisu různých
rošťáren zde bylo připomenuto i několik výrazných postaviček města,
které znal každý jeho obyvatel. Měsíc nato se
v časopise objevila dokonce fotka oněch tří králů a
další podrobnosti. Do třetice byli zmíněni v tom samém časopise ještě v roce
1958 v krátkém, místním
nářečím psaném příběhu –
tentokrát byl autorem Emil
Moser (1901–1983), rodák
z Nové Seninky.
Co se tedy o „třech králích“
vyprávělo a co o nich víme?
Vlevo na fotce je Anton
Rohrbach, zvaný Pflasterla
Ton, uprostřed Ignaz Spitzer, zvaný Spitzer Natz a
vpravo Anton Winkler –
protože pásl farářovy krávy, říkalo se mu Küh Ton.
Kromě toho měl na starosti, dokud mu síly stačily,
kostelní zvony. U toho
jediného víme alespoň
datum narození: 23. 6.
1839.
Byli to tři prazvláštně
odění mužíci (to je ostatně
poznat i z fotky). V zimě i
v létě na sobě měli pořád to
samé – čepici nebo klo-
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bouk, staré obnošené oblečení, o několik čísel větší
boty.
Často
sedávali
v hospodě „Pod Lipami“ –
na zdi tam taky visela jejich
fotka, tak čestnými byli
hosty.
Tenhle trojlístek měl na
přelomu 19. a 20. století
bydlet v městském chudobinci. To byla přestavěná
budova staré školy mezi
kostelem a domem čp. 163.
Žili z trošky peněz, které
jim dávalo město, a z toho,
co si každý pátek vyžebrali.
Jednou vyšel pátek na poslední den roku. Ale lidé
byli toho dne ještě lakomější než jindy. Ignaz Spitzer došel k dalším dveřím a
sedlákovi, který tam bydlel,
řekl: „Poníženě prosím o
almužničku.“ A dál pokračoval: „Jen mi proboha
nedávejte žádné uherské
zlatky.“ Sedlák se tomu
podivoval, ale Spitzer mu
potichu, aby je nikdo jiný
neslyšel, vysvětlil, že ráno
na náměstí starosta komusi
říkal, že od Nového roku
uherské zlatky přestanou
platit. Nato sedlák prohledal všechny kapsy a všechny zlatky, které našel, dal
žebrákovi. Ten takhle se
stejnou historkou obešel
celé město. Když se večer
sešel se svými kamarády,
zůstali oba hledět. Silvestra
pak bohatě oslavili a připíjeli na štědré dárce. (Tady
by bylo na místě vysvětlit,
že v roce 1892 došlo
v Rakousku-Uhersku
k měnové reformě a začalo
se platit korunami. Nicméně se starými rakouskými
mincemi se dalo platit i
nadále vedle korun.)
Tolik vzpomínka na prazvláštní trojlístek, který
kdysi
chodil
uličkami

Starého Města. Společně
s nimi je, téměř jedním
dechem, zmiňován ještě
Lorenz Weiser z Kunčic,
narozen 6. 1. 1869. V první
světové válce prý pracoval
s trhavinami a když se z ní
– jako anarchista – vrátil,
vyhrožoval, že vyhodí staroměstský kostel do povětří. Skutečně ho jedné noci
u kostela chytili a přes noc
zavřeli do šatlavy. Poté žil
už klidnějším životem
v kunčickém obecním chudobinci. Místním pomáhal
tím, že velké kameny, které
jim na polích překážely,
výbušninami rozbíjel na
menší kusy. Kromě toho
sloužil u českých i německých sedláků. Zde se opět
ukazuje, jak jsou vzpomínky ošidné, protože podle
úředních záznamů se jme-

noval Laurenz Weiß. Obecního chudého Weisera pak
zmiňuje ještě kunčický
kronikář Kudr. Tento Josef
Weiser, který je v mnohém
Laurenzi Weißovi podobný,
brzy po konci druhé světové války zmizel. Až v roce
1950 byla nalezena kostra
muže ve vysokém a řídkém
lese v dolíku blízko místa
kde se říká U černého kříže.
Místní, kteří Weiße (nebo
Weisera?) znali, prohlásili,
že by se mohlo jednat o
jeho pozůstatky. Dnes asi
jen těžko někdo dokáže
říct, kde je pravda a jestli se
jedná o dvě různé osoby.
V každém případě se nám
ale dochovalo několik historek a vzpomínek na dávné časy. (Za tým edice Urle
Lenka
Schindlerová,
www.urle.cz, info@urle.cz)
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S pranostikou bez radaru – máj… všehopočasí ráj
Další měsíc máme za sebou,
další před sebou a s ním i
jiné pranostiky. Konec
března nás „rozmlsal“ krásným jarním počasím, ale
zima se nedala tak snadno a
v dubnu nám ještě několikrát ukázala, zač je sněhu
loket. Ale ten květen! Ten
máj! Ten už nám dává naději na pořádnou dávku slunečních paprsků. Tak co
myslíte, vyjde to?
Již od pradávna je květen
spojen s lidovými oslavami,
jako třeba stavění máje. Je
také zajímavé, že měsíc
květen začíná stejný den
v týdnu jako leden příštího
roku a žádný jiný měsíc
v daném roce nezačíná ve
stejný den, jako květen.
Prvního května se už několik desítek let slaví svátek
práce, ale více, než práce se
tento den oslavuje láska. Jak
píše ve své básni Máj K. H.
Mácha „Byl pozdní večer,
první máj, večerní máj byl
lásky čas.“ Snad proto to
Mácha psal, že už tehdy
se k tomuto dni pojila pranostika - dívka, která zůstala na večer prvomájový
nepolíbená, do roka uschla. I
přesto, že je máj brán jako
měsíc lásky, sňatkům nepřeje: Kdo se v máji ožení,
přivodí si soužení. Svatby
v máji šťastné nebývají.
Ale nemohou být samozřejmě pranostiky jen pro ty,
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co se hrnou do chomoutu.
Musíme mít něco i pro další
zájmové skupiny. A tak se
k 1. květnu pojí i další pranostiky užitečné především
pro hospodáře: Filipa a
Jakuba déšť – to zlá zvěst.
Filipa a Jakuba mráz – to
obilí plný klas. Na prvního
máje déšť, málo sena, žita
jest. Před Filipem deštík
noční, úrodu nám věští roční.
4. 5. Je-li o dni sv. Floriána
veliký vítr, jest toho roku
mnoho ohňů. Svatý Florián
si ještě může nasadit sněhový klobouk. 7. 5. Na svatého
Stanislava mají brambory
svátek.
V současné
době
jsme
zvyklí často už v dubnu
oblékat kraťasy a krátké
rukávy, avšak na základě
těchto pranostik tomu tak
zjevně dříve nebývalo. Snad
i pro nedostatek takového
zboží v konfekci 19. století,
ale kdo se lidovou moudrostí řídil, ten by se beztak
do kraťasů nehrnul. Vždyť
pranostika vážící se k 10. 5.
třeba říká: Na svatého Ducha nesvlékej kožicha, po
svatém Duchu nezbavuj se
kožichu. Ovšem, jak my,
pranostik znalí, rádi říkáme,
není pranostik ten, který by
se nepokusil zavděčit lidem
všem. A tak lidová moudrost opět bere v potaz hned
několik verzí počasí: Prší-li
o svatém Duše, bývá po něm

málo suše. Svatý Duch, přinese plný pytel much.
V květnu můžeme také
tradičně očekávat příchod
takzvaných
„ledových
mužů“ v podobě Pankráce,
Serváce a Bonifáce, kteří
přinášejí poslední přízemní
mrazíky, což je nezbytnou
součástí květnových pranostik: 11. – 13. 5. Pankrác,
Servác, Bonifác – ledoví
muži spalují mrazem ovoce i
růži. Před Servácem není
léta, po Serváci s mrazy veta.
Déšť, jejž Mamert, Pankrác a
Servác kuje, rád se v celém
létě opakuje. Na Pankráce,
na Urbana suchý den – urodí
se víno, hustý bude len. Tito
tři pánové jsou netrpělivě
očekávaní především zahrádkáři, neboť po nich by
již nemělo mrznout a je
tedy možné vysadit rostliny
bez obav do záhonků. S tím
končí i obavy, jestli nám
mráz neponičí rozkvetlé
stromy a keře, abychom se
dočkali v létě a na podzim
bohaté úrody.
Ale s ledovými muži zdaleka lidové mudrování nekončí. 15. 5. Déšť sv. Žofie
švestky ubije. Svatá Žofie
pole často zalije. 25. 5. Když
na Urbana prší, bude hodně
myší. Na Urbana pěkný teplý
den – bude suchý červenec i
srpen. Vinná réva nedbá
toho, bude míti vína mnoho.

KVĚTNOVÉ VAŘENÍ

Na závěr přidejme ještě pár
takových, které shrnovaly
rovnou počasí za celý měsíc. Sníh v máji – hodně
trávy. Studený máj –
v stodole ráj. Chladno a
večerní mlhy v máji, hojnost
ovoce a sena dají. Májová
kapka platí nad dukát.
V květnu se hrom ozývá,
v červnu zřídka mrholivá.
Když máj vláhy nedá, červen
se předá. Deštivý květen –
žíznivý říjen. Je-li květen
chladný, rok nebude hladný.
Je-li už máj zahradníkem,
není stodol milovníkem. Máj
– od pece dál. Máj má být
chladný, ale ne studený.
Suchý květen, suchý rok.
Je jasné, že bychom už
všichni chtěli trochu toho
teplého pohodlného jara a
pořádnou dávku slunečních
paprsků. Přeci jen duben
nás tak trochu škodolibě
udržoval v neustálém napětí. Ovšem, jak se na základě
těchto pranostik zdá, měli
bychom být rádi, pokud
nebude v květnu úplný hic.
Dokonce bychom měli ocenit občasný deštík a v zájmu
budoucí úrody vydržet ještě
i nějaký ten mrazík. Ale
netřeba zoufat; pořád máme v rukávu ještě další
pranostiky – měsíc květen a
září jsou branami léta, nebo
také 16. 5. svatý Jan
z Nepomuku natahuje k létu
ruku. (Šimková, red)

Zapečené slané palačinky se špenátovou náplní a rajčatovou omáčkou

Jaro je v plném proudu a s ním i ten správný čas na zelené potraviny. Jednou z nejdostupnějších, nejchutnějších a
zároveň nejlevnějších je čerstvý listový špenát. A my vám přinášíme recept na zapečené palačinky, které můžete
přichystat na oběd, večeři nebo třeba svačinu.
Ingredience (8 – 10 porcí): Na těsto: 3 vejce, 500 ml mléka, 250 g hladké mouky, špetka soli. Na náplň: 300 g čerstvého
špenátu, 3 stroužky česneku 400 g riccoty (tvarohu/měkkého sýru). Na omáčku: 1 sklenice pasírovaných rajčat, 1 lžíce
cukru, mozzarella (balíček), sůl, pepř
Postup: Vyšlehejte ze surovin těsto na palačinky a usmažte je. Špenát omyjte, osušte, a pokrájejte na menší kusy. Na oleji
osmahněte zlehka pokrájený česnek. Poté vhoďte špenát, osolte, opepřete a zhruba 1–2 minuty poduste. Dejte vychladnout. Ze špenátu vymačkejte přebytečnou tekutinu. Ricottu smíchejte se špenátem, popřípadě dochuťte solí a
pepřem. Palačinky naplňte náplní. Na jednu půlku dejte 1–2 lžíce náplně, rozetřete po celé půlce. Druhou půlkou přikryjte
a pak ještě jednou přepulte. Troubu předehřejte na 180 °C. Rajčata nalijte do misky a dochuťte cukrem, solí a pepřem.
Mozzarellu nastrouhejte nebo pokrájejte na menší kousky. Na dno zapékací mísy dejte třetinu ochucené passaty, poté
naskládejte plněné palačinky, zalijte zbytkem passaty a posypte mozzarellou. Pečte v předehřáté troubě 30 minut. Po upečení nechte 10 minut stát na lince a poté můžete podávat. (red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 89. Rady města Staré Město ze dne 4. 4. 2022
837. Rada města schvaluje Inventarizační zápis o provedení inventarizace hmotného majetku, budov, hal, staveb,
samostatných movitých věcí, souboru movitých věcí,
drobného hmotného majetku, finančních investic, pozemků, materiálních zásob, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek, závazků, ke dni 31. 12. 2021 a
návrh na vyřazení r. 2021.
838. Rada města schvaluje znění zadávací dokumentace
pro otevřené podlimitní zadávací řízení s názvem „Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ pro místní části Nová
Seninka a Chrastice města Staré Město“.
839. Rada města schvaluje znění zadávací dokumentace
pro otevřené podlimitní zadávací řízení s názvem „Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ pro místní části Stříbrnice a Kunčice města Staré Město“.
840. Rada města schvaluje zařazení žádosti a přidělení
bytu č. 1 v domě č.p. 159 ul. Hanušovická ve Starém Městě
P. B. a H. B.
841. Rada města schvaluje zařazení žádostí M. L., M. G., M.
K. do seznamu žadatelů o byt.
842. Rada města neschvaluje zařazení žádostí V. P., B. G.
do seznamu žadatelů o byt.
843. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP- 12-8030221/2 k pozemku parc. č. 231/2 v k. ú. Staré
Město mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce a.s. a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
844. Rada města schvaluje prodloužení termínu do 31. 5.
2022 týkající se přechodné úpravy provozu, uzavírky a
vedení objízdných tras z důvodu rekonstrukce mostu ev.
č. 44646-2 a pověřuje starostu podpisem souhlasu
s přechodným dopravním značením a uzavírkou.
845. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
10/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
846. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č.
10/2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
847. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 973/1 o výměře 324 m2 a části pozemku p.č. 973/3
o výměře 23 m2 vše zapsané v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
848. Rada města schvaluje prodej torza stavební buňky,
která se nachází v blízkosti Lesoparku za cenu 5.000,- Kč
L. P.
849. Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy ROADMEDIC na opravu komunikací v místních částech Kunčice, Nová Seninka, Hynčice, Chrastice a ve Starém Městě
v ulicích: Jesenická, nám. Osvobození, Nádražní, Horní,
Pionýrská, Polní, sídl. Budovatelů a areál Kasáren na
částku 621.600,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
850. Rada města souhlasí s uzavírkou silnice 44646 –
ulice Lipová – mezi křižovatkou Lipová – Úzká a křižovatkou Lipová – Erbenova v době 16. 7. 2022 od 8-22hod.
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení vybavení firmě
PRO-BIO s r.o. na Bioslavnosti konané dne 16. 7 2022. A
dále rada města schvaluje možnost parkování při Bio-
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slavnostech na pozemku p.č. 2295 (u fotbalového hřiště)
a na pozemku bývalého ředitelství Státního statku.
851. Rada města neschvaluje žádost o zapůjčení či pronájem kotce pro 1 psa v areálu Kasáren panu M. V.
852. Rada města schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele na zakázku „Energetické úspory bytového domu č.p.
400, Staré Město firmě PRUMHOR, spol s r.o., Rapotín.
853. Rada města schvaluje prominutí nájmu KD ve Starém
Městě pro konání akce „Sousedský bazárek“, který se
bude konat 7. 5. 2022.
854. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 13. 4. 2022 v 17.00 hod. v KD Staré Město.

Rada města bere na vědomí:
- úpravu cen spol. SUEZ CZ, a.s. z důvodu nárůstu pohonných hmot
- žádost o opravu komunikace a osvětlení blízkosti č.p.
307 ulice Hornická. Žádost bude předána MBH (p. Petreň)
- předložený návrh Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Staré Město a předloží jej k prostudování právníkovi
Rada města doporučuje:
- jednat s Ing. L. O. ohledně jeho žádosti o opětovné zařazení jeho žádosti na odkup pozemků p.č. 350/6 a 356/7, v
k.ú. Stříbrnice

Z jednání zastupitelstva města č. 24 ze dne 28. března
2022

Jednání se zúčastnilo 12 zastupitelů a 10 občanů. Navržený program měl celkem devět bodů. Celé jednání trvalo
cca jednu hodinu. Materiály k jednotlivým bodům jednání
obdrželi členové ZM společně s pozvánkou. Kromě pravidelného bodu Majetkoprávní záležitosti (celkem pět žádostí) mělo být hlavním bodem programu projednání
připomínek a námitek územního plánu města Staré Město. Starosta Jiří Kamp navrhl vyškrtnout tento bod z programu (důvod vyškrtnutí vysvětlil Ing. Ladislav Trčka) a
místo něj zařadit bod projednání návrhu vlajky Starého
Města. Navržené změny programu zastupitelé schválili.
V dalším bodě programu byly schváleny bez připomínek
dotace na činnost a granty zájmovým organizacím (viz
tabulka). Následně byla projednána Bezpečnostní zpráva
o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve
služebním obvodu Obvodního oddělení Hanušovic za rok
2021. Ani k této zprávě nebyly ze strany zastupitelů žádné připomínky ani dotazy.
Do programu tohoto jednání bylo zařazeno projednání
návrhu vlajky města. Tato záležitost byla projednávaná již
na únorovém jednání zastupitelstva, vyslovena byla řada
návrhů, žádné usnesení však k tomuto bodu nebylo přijato. Po krátké diskuzi byla na jednání schválena varianta
č. 1. Tento návrh bude předložen ke schválení podvýboru
Parlamentu ČR.
V rámci majetkoprávních záležitostí se rozvinula delší
diskuze ve věci provozování pošty Partner ve Starém
Městě a s tím souvisejícím prodejem budovy pošty.
K žádným závěrům se nedospělo, proto Antonín Krejčí
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navrhl stáhnout bod z programu a posečkat až bude
k dispozici návrh smlouvy na provoz Pošty Partner. Návrh
Antonína Krejčího byl schválen.
Posledním bodem programu byla diskuze. Nikdo
z přítomných zastupitelů ani občanů se nepřihlásil, proto
starosta jednání zastupitelstva ukončil.
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Usnesení z jednání zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města. (red)

Dočkáme se nového územního plánu do konce
roku 2022?

Jak jsme vás informovali
v březnovém
zpravodaji,
uskutečnilo se v našem
kulturním domě 19. ledna
2022 veřejné projednání
návrhu nového územního
plánu. Původně se mělo
veřejné projednání územního plánu uskutečnit již
počátkem
roku
2020.
V lednu 2020 MěÚ Šumperk v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb. rozhodl
vyhlásit konání veřejného
projednání územního plánu. Toto rozhodnutí MěÚ
Šumperk se stalo impulsem
k jednání místních podnikatelů, kteří měli k návrhu
výhrady, s radou města.
Následně zastupitelstvo na
návrh
rady
schválilo
v březnu 2020 usnesení č.
149/20, kterým požádalo
MěÚ Šumperk o zrušení
nařízeného
veřejného
projednání návrhu územního plánu. Ke zrušení

projednání územního plánu
došlo na základě usnesení
zastupitelstva města a ne
z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR (jak
jsme
omylem
uvedli
v březnovém zpravodaji).
Bylo nutné tehdy na základě připomínek místních
podnikatelů
v zastupitelstvu
města
rozhodnout o zrušení veřejného projednání? Nestačilo jejich připomínky a
výhrady řešit a případně
podpořit v rámci tehdejšího veřejného projednání?
Na tyto otázky redakci
zpravodaje v roce 2020
neodpovědělo vedení města ani určený zastupitel.
Nový územní plán mohl
platit již v závěru roku
2020.
Pořizovatel (MěÚ Šumperk) ve spolupráci s nově
určeným zastupitelem (Jiří
Kamp ml.) měl za úkol

vyhodnotit připomínky a
námitky podané na veřejném projednání návrhu
územního plánu dne 19.
ledna 2022 a zpracovat
návrh
rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek
uplatněných
k návrhu
územního plánu. Tyto dokumenty měly být projednány na zasedání zastupitelstva 28. března 2022.
K tomu bohužel nedošlo,
pořizovatel návrh rozhodnutí
vedení
města
v dohodnutém
termínu
nepředložil. Dle sdělení
starosty Jiřího Kampa měly
být tyto dokumenty projednány na zasedání zastupitelstva v polovině měsíce
dubna. Toto bylo následně
svoláno na 13. dubna 2022.
Zasedání
zastupitelstva
bylo sice řádně svoláno, ale
bohužel nesešla se nadpoloviční většina všech členů

Zveme Vás na 26. ročník
celonárodní veřejné sbírky
Český den proti rakovině.
Kupte si ve středu 11.
května 2022 symbolickou
žlutou kytičku měsíčku
lékařského s fialovou stužkou a přispějte tak na prevenci i léčbu onkologických
onemocnění.
Tématem
letošního ročníku je rakovina děložního čípku a
varlat. Ve Starém Městě se
sbírka uskuteční na ná-

městí u horní kašny od 8
do 17 hodin (v případě
nepříznivého
počasí
v přízemí radnice, v chodbě
kanceláře bytového hospodářství). Cena za jednu
kytičku je minimálně 20,Kč, pokud chcete přispět
větší částkou, můžete.
Prosíme, připravte si přesný obnos peněz, protože
pokladní sáček je zapečetěný a nemůžeme z něj
vracet
drobné. Kytičku

bude možné zakoupit
ještě
v turistickém
informačním centru, a
to od čtvrtka 12.
května do soboty
14.
května. Děkujeme všem
dárcům a podporovatelům
Květinového
dne! (Komise pro
zdravotní a sociální
péči Staré Město)

Český den proti rakovině
2022

zastupitelstva (přítomno
bylo pouze sedm zastupitelů) a proto starosta
v souladu s jednacím řádem zasedání zastupitelstva ukončil. Do 15 dnů má
starosta povinnost svolat
náhradní zasedání.
Pokud v doporučených a
schválených návrzích nepůjde o podstatné úpravy,
zastupitelstvo může vydání
územního plánu schválit.
V případě
podstatných
úprav územního plánu,
musí být tyto změny posouzeny příslušnými orgány a koná se opakovaně
veřejné
projednání.
V tomto případě není reálné přijetí nového územního
plánu do konce roku 2022.
O tom, jak dopadlo náhradní zasedání zastupitelstva, vás budeme informovat v příštím vydání našeho
zpravodaje. (Černín)
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Společenská kronika
V květnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Květoslava Bergmannová
Anna Brachtlová

Květoslava Hanusová
Květoslava Jonáková

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR

Vlasta Kotríková

Šumperská odbočka organizace SONS ČR, z.s.,

Libuše Kubíčková

kým poškozením zraku, bude blíže občanům

Evelína Kubíčková

jejímž cílem je poskytovat služby lidem s těž-

Jan Markovský

Hanušovic i okolních obcí. V nově vybudova-

Antonie Morongová

kového nádraží, bude od konce dubna zpro-

Jan Moravčík

Marie Nejedlá

ném Domě sociálních služeb, v blízkosti vlavozněna nová kancelář a noví zájemci v ní

Blanka Nováčková

najdou potřebné informace a zázemí. Poradní

Marie Sedláčková

každé úterý od 9:30 do 14:00 hodin.

Libuše Russnáková
Antonín Uher

Edeltrud Vojtíšková

Dagmar Zábojová

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

Úmrtí
Božena Donéová
Vlasta Matoušová
Anežka Skotáková

dny v Hanušovicích jsou od 26. dubna 2022
Noví uživatelé jsou srdečně vítáni.

Máte-li vy nebo vaši blízcí potíže se zhoršujícím se zrakem či s jeho ztrátou a nevíte si

rady, kontaktujte nás na tel. 736 671 585 nebo prostřednictvím emailu sumperk-

odbcka@sons.cz a domluvíme si schůzku.

Vícetřídní kunčická škola
v letech 1963 – 64
Poznáte se, bývalí žáci?

Pokud ano a pokud máte nějaké
staré fotky z kunčické školy z té

doby, kontaktujte pana Dirbáka na
tel. 702 315 253.
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Staré Město má vlajku i Cenu města!
Během uplynulých zasedání v únoru a březnu schválilo zastupitelstvo města
nejen podobu medaile,
která reprezentuje speciální Cenu města, ale i konečný návrh podoby vlajky.
Staré Město tak má nově ve
svém repertoáru speciální
Cenu města, která bude
udělována při zvláštních
příležitostech např. za
přínos či za zásluhy spojené s činností pro Staré
Město. Konkrétní metodika
a podmínky, za kterých
bude tato cena v podobě
zlaté medaile udělována, je
momentálně zpracovávána.
Zatímco návrh medaile a
Ceny města jako takové byl
schválen svižně, problém
s městskou vlajkou trvá již
hodně let. V roce 2016, kdy
nové návrhy vlajky byly
poprvé představeny, zveřejnil
svůj
příspěvek
k problematice vlajky i pan
Václav Černý, dlouholetý
kronikář města a znalec
místní historie. V něm opět
poukazoval na fakt, že
Staré Město již svou vlajku
mělo, o čemž existují záznamy v naší městské sbírce v SOA Šumperk. Na tuto
skutečnost později odkázali
i členové zastupitelstva,
když letos přišel spolu
s Cenou města opět návrh
ke konečnému schválení
podoby městské vlajky.
Zde je potřeba říci, proč
aktuální návrhy na novou
vlajku města vzbudily
u mnohých naopak touhu
zachovat tu původní, zmiňovanou v kronikách města. Návrhy, které před několika lety v této fázi navrhla Heraldická a vexilologická kancelář Mgr. Jana
Tejkala, totiž vycházely
z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby
platných v této době, mimo
jiné například z té, že „barvy nově vzniklé vlajky musí
vycházet z barev znaku

obce, mohou se omezit na
základní, za které se považují především barvy štítu
nebo jeho polí a barvy
hlavních figur. Za základní
barvy se nepovažují barvy
zbroje zvířat (např. drápy),
střech budov apod.“ Výsledkem bylo tedy několik
návrhů pruhových variant
na modrém pozadí. Pruhy,
povětšinou černé, šedé,
výjimečně žluté barvy,
působily na modrém podkladu spíše ponuře. Naštěstí v tomto případě vstoupil
do veřejné diskuse i pan
Černý s připomínkou toho,
že Staré Město už vlajku
v minulosti mělo, a to ze
dvou pruhů – bílého a světle modrého, které by mohly
údajně vypovídat o barvách

uznání
dřívější
modro-bílé vlajky.
Z toho
důvodu
město
oslovilo
vedoucího oddělení
Státního
okresního archivu v Šumperku
Ladislava Míču a
následně i ředitele
Zemského
archivu v Opavě
Karla
Müllera,
který je současně
i členem podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ti,
po studiu relevantních
materiálů z archívů, poskytli vyjádření k existenci

sněhu a modrého nebe,
coby dvou propriet Starého
Města jako střediska letních i zimních sportů. I na
tuto skutečnost, tedy dřívější existenci či změnu
městské vlajky, naštěstí
zákon o městských symbolech a zásady heraldické a
vexilologické tvorby myslí,
když zmiňuje, že „výjimečně lze akceptovat i
vlajku odlišných barev od
znaku obce za předpokladu, má-li tato vlajka vztah k
historii obce nebo byla-li
věrohodně v minulosti
užívána a obec si to přeje.“
A tak nic nestálo Starému
Městu v cestě, aby nemohlo
znovu
zvážit
možnost

původní bleděmodro-bílé
vlajky. Potvrdili skutečnost,
že o ni záznamy v OA
v Šumperku existují, stejně
jako její barevné ústřižky.
Dále ovšem podotýkají, že
tato původní varianta vlajky by mohla být uznána,
pokud by byla v roce 1939,
kdy vznikla, schválena
některým z orgánů města
a následně
příslušnými
státními orgány. K tomuto
ale, dle záznamů obce,
nikdy nedošlo a proto lze
zmíněnou vlajku posuzovat
spíše jako dekorativní či
jako podklad pro znak (což
bylo v ČR značně oblíbené
– obzvláště v této barevné
kombinaci). Schválení této
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varianty vlajky nevyužilo
město ani v letech 19871989, kdy mělo možnost si
znak i vlajku schválit samo.
Od roku 1990 již není možné schválit vlajku se 2 pruhy a na nich umístěný znak
a oba odborníci se shodují
v názoru, že nejlepší variantou je heraldická vlajka,
kde podkladem je barva
vycházející ze štítu znaku,
tzn. v případě Starého
Města modrá barva, a na ní
umístěná postava horníka a
medvěda. Pruhové varianty
zmínění odborníci nedoporučují, protože jsou většinou obsazené.
Na základě těchto doporučení schválilo zastupitelstvo města právě heraldickou
podobu
vlajky
s modrou
podkladovou
barvou a postavami horníka a medvěda (ostatně
znak našeho města je údajně druhý po znaku města
Bruntálu nejstarší znak
s hornickou
tématikou
vůbec). Nyní byl návrh
předložen
předsedovi
poslanecké sněmovny ke
schválení. A tak se zdá, že
několikaletá diskuse ohledně staroměstské vlajky
dospěla k závěru. A vy
můžete sami posoudit, jak
se vám návrh vlajky i Ceny
města líbí. (red)

ZLATÝ ROH/KVĚTEN 2022
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ŠKOLA

Zápis dětí do první třídy
Po dvouleté nucené pauze
kvůli covidu jsme letos
mohli přivítat na půdě
školy naše předškoláky.
Abychom děti neuváděli do
neznámého
prostředí,
proběhlo ještě před zápisem setkání předškoláků
s paní učitelkou Podhorovou, která nyní vyučuje
v první třídě. Děti se přišly
podívat, jak vypadá prostředí, které budou od září
navštěvovat, prohlédly si
třídy, školní družiny, šatny
i školní jídelnu. Při společných aktivitách si vyzkoušely školní práci i různé hry

a potkaly se s dětmi
z jiných tříd.
Samotný zápis dětí do
první třídy se konal 5.
dubna 2022 odpoledne
v budově 106 na náměstí.
Paní učitelky si s dětmi
popovídaly a zábavnou
formou ověřily, zda jsou
děti připraveny k nástupu
do první třídy. Děti vyprávěly pohádku, přednášely
básničku nebo zpívaly,
kreslily postavu či dokreslovaly obrázek, předvedly
také své matematické dovednosti jako třeba počítání, vidění počtu či porovná-

vání. Děti byly velmi šikovné a za vynaložené úsilí si
odnesly malý dárek a sladkost. Rodiče si odnesli
odpovědi na položené
dotazy,
rady,
jak
s předškolákem dále pracovat, také Desatero prvňáčka a Desatero pro rodiče prvňáčka a také seznam
potřebných pomůcek, který
bude
během
velkých
prázdnin vyvěšen spolu
s dalšími
informacemi
k prvnímu školnímu dni na
stránkách
školy
www.zssm.cz. Celá akce
proběhla v klidném a vese-

lém duchu, za což děkujeme vedení, učitelkám ZŠ i
MŠ a v neposlední řadě
také rodičům.
Aby se děti ještě více adaptovaly na školní prostředí a
seznámily se s budoucí
paní učitelkou, proběhne
v červnu
další
setkání
předškolních dětí na budově 106. Doufáme, že se
sejdeme v plném počtu a
užijeme si hezké chvíle. Už
teď se moc těšíme! (Matkovská)

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023
Nejen budoucí prvňáčci, ale i děti nastupující do mateřské školy se letos dočkají zápisu. Ten proběhne v úterý 10. května
2022 v době od 14 do 16 hodin v budově MŠ, Školní 76. Zákonný zástupce přinese vyplněnou žádost (lze vyplnit až na
místě) o přijetí potvrzenou lékařem a rodný list dítěte. Těšíme se na děti a jejich rodiče. (Baniová)

Velikonoční stezka s dětmi z MŠ
Škaredá středa rozhodně
nebyla škaredá pro děti
z třídy Šnečků v místní
mateřské škole. Vydaly se
totiž spolu na velikonoční
stezku a počasí jim k tomu
rozhodně přálo. Stezka je
provedla různými zákou-

tími města i přilehlého
okolí a díky úkolům, rébusům a hádankám se nejen
naučili, jak se jmenují jednotlivé dny velikonočního
týdne, ale vypátraly i ztracený poklad velikonočního
zajíčka, který pro ně spolu

s rodiči
připravil.
Na závěr pěkného
dne nesměla chybět
ani tradiční pomlázka.
(red)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: STŘEDA
18. 5. 2022
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