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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Srpen 2018

č. 8

Milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává srpnové
číslo Zlatého rohu a Vy už od prvního momentu víte, že je s ním
něco tak trochu jinak. A až obrátíte
další stránky, zjistíte, že je toho
daleko víc. Dovolte nám tedy, abychom Vás seznámili. Toto je Zlatý
roh v novém kabátě.

1. číslo 1995

A proč má nový kabát? Chtěli jsme,
aby se Vám na něj lépe koukalo a
především, aby se Vám lépe četl. A
proto bylo nutné udělat pár grafických i obsahových změn. Terminologií dnešní doby, bylo třeba,
aby si Zlatý roh nechal upravit
visáž a prošel kurzem osobnostního rozvoje. Přiblížení se čtenáři je
ale proces neustálý, je více cestou
než jednorázovou změnou, proto
Vám nyní přinášíme první vlaštovky naší společné cesty, jejíž
velká část je stále před námi.
Z grafického hlediska jsme Zlatý
roh oblékli do jednoduššího, více
sladěného outfitu. Zůstalo jen
jedno písmo a text článků je rozdělen do sloupců, jak znáte z běž-

ných novin. Upustili jsme od barevného pozadí některých příspěvků a přidali záhlaví s čísly
stránek. Co se týče loga Zlatého
rohu, trošku jsme jej osvěžili a
přidali mu žlutou lištu, protože
jsme měli pocit, že zatímco medvěd, horníkův kabátec i pozadí
v městském znaku své barevné
zastoupení již mají, krásná žluť
horníkových kalhot zůstala opomenuta.
Obsah také doznal změn, které by
měly sloužit čtenáři nejen
k většímu čtenářskému prožitku,
ale i ke snadnější orientaci. Pro tu
jsme zvolili nejen rozdělení do
tematických celků, ale také jejich
označení malou lištou v pravém
horním
rohu
stránky.
Z čtenářského hlediska jsme plakáty akcí vyměnili za krátké články, jak je tomu v novinách zvykem,
a přidali pár nových rubrik. Z nich
můžeme zmínit například Lesní
plody Starého Města, které vám
přinesou zajímavé i užitečné informace o plodech našich lesů,
které jste (kromě toho dnešního –
borůvky) možná často opomíjeli
nebo dokonce neznali. Druhou
rubrikou jsou rozhovory s lidmi ve
Starém Městě, kteří mají zajímavý
koníček, práci, nebo pomáhají
druhým. Třetí novinkou je návrat
kulturního
sloupku
s akcemi
v okolí a recenze zajímavých knih.
Jistě je toho více, ale ostatní uvidíte už sami.

8Kč

1998

A protože cesta za změnou bývá
často trnitá, mějte s námi, prosím,
trpělivost. Ne všechno vyjde hned
napoprvé a občasné klopýtnutí je
lidské. Když k tomu přidáme i
omezené možnosti technické a
finanční, můžeme pouze slíbit, že
uděláme vše, co je v našich silách,
aby Vám se Zlatým rohem bylo
dobře.

2014

Snad Vaše seznámení proběhne
v pohodě a bude z toho láska na
první pohled. A pokud ne přímo
na první pohled, nezoufejme.
Všichni víme, že opravdové lásky a
přátelství z prvního pohledu nevznikají. Ba naopak, často k nim
potřebujeme pohledů daleko víc.
tým Zlatého rohu
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Mezinárodní výstup na Králický Sněžník
Září může být pro mnoho lidé smutným znamením končícího léta a dlouhých dnů. Ale ti, kteří rádi chodí po
horách, ví, že září je skvělým měsícem. Horko letních dní neztěžuje
náročné výstupy, lesy se začínají
zbarvovat, ale zima ještě zdaleka
nepřišla. Pro všechny, kteří rádi chodí
po horách, ale i pro ty, kteří vrcholy
běžně nezdolávají, ale chtějí se konečně podívat na Sněžník, je každoroční výstup na Králický Sněžník jako
dělaný.
Letošní, již 9. ročník Mezinárodního
výstupu na Králický Sněžník a 29.
ročník Pochodu k prameni Moravy,
proběhne 1. září. Výstup, který je
certifikovaným zážitkem regionální
značky JESENÍKY originální produkt,
je každoročně hojně navštěvován
nejen obyvateli Starého Města, ale i
těch z ostatních koutů republiky. Je
určen pro všechny věkové kategorie,
pro zkušené turisty i ty, kteří turistice
neholdují, ale mají rádi místní hory a
chtějí alespoň jednou za život vidět
slona na vrcholu české hory.
Králický Sněžník byste si rozhodně
neměli nechat ujít hned z několika
důvodů. Prvním důvodem je jistě
právě zmiňovaná naprosto ojedinělá

socha slona, která je dnes nepsaným
symbolem Sněžníku, snad i proto, že
zde jako jediná vydržela místní povětrností podmínky, a to úctyhodných
86 let. Druhým důvodem je zcela jistě
fakt, že zde pramení řeka Morava, ale
nejen ta. Řeky pramenící na masivu
Králického Sněžníku se navíc vlévají
do tří různých moří, i proto bývá
Sněžník někdy nazýván střechou
Evropy. V neposlední řadě nabízí
cesta na Sněžník i jeho vrchol dechberoucí výhledy i řadu vzácných rostlin i živočichů.
Mezinárodní výstup na Králický
Sněžník je organizován městem, a
proto můžete využít autobusovou
dopravu, která je vypravena ze Starého Města v pravidelných intervalech.
Autobus vás přiblíží až na Návrší,
takže k vrcholu to budete mít už jen,
co by kamenem dohodil. Oficiální
zahájení je v 9 hodin právě na chatě
Návrší. K dispozici budou výroční
turistické známky i občerstvení. Na
hranici, která protíná vrchol Králického Sněžníku, pak proběhne i tradiční
česko-polské setkání.
První zářijová sobota má tedy rozhodně co nabídnout. Sněžník není
rozhodně obyčejná hora. Jak píše

Martin Janoška pro iDnes: “Králický
Sněžník na hranici Čech, Moravy a
Kladska bývá oprávněně považován
za nejkrásnější horský vrchol v ČR.“
(www.cestovani.idnes.cz). A ještě
jeden tip. Až budete u pramene Moravy, klidně nechte osvěžující se turisty
za zády, sedněte si k okraji lavinového
svahu, kterým odtéká řeka Morava do
údolí, zhluboka se nadechněte a užívejte si jeden z nejkrásnějších pohledů na světě. (red)

Libo najít fluorit nebo ametyst? Stačí zajet do Kletna
Pouhých dvacet kilometrů od Starého Města se 11. srpna můžete stát součástí velké hornické akce na jednom
z nejzajímavějších míst v okolí. Stačí přejet Kladskou bránou a za chvíli jste na místě tajného sovětského uranového dolu, který každoročně hostí Mezinárodní mistrovství Polska v hledání minerálů. Tento rok již po třinácté.
Uranový důl v Kletně je fascinující
místo, kde můžete procházet spletitým labyrintem chodeb a přitom na
vlastní oči sledovat, jak se utvářel
Masiv Kralického Sněžníku v průběhu
posledních 500 miliónů let. Díky dolu
se stanete svědky vzniku kontinentů,
prvních organismů i vymírání druhů.
Hornictví zde bylo zaznamenáno již
ve 13. století, kdy tu byla těžena například ruda železa, mědi či stříbra.
Po druhé světové válce byl důl součástí sovětského programu na těžbu
uranu. Dnes jsou největším lákadlem
chodby v barvách místních minerálů

jako fluorit, ametyst, křemen, baryt,
chalkopyrit či malachit, temná atmosféra tajného sovětského dolu i staré
hornické artefakty.
Důl můžete navštívit i během Mezinárodního mistrovství Polska v hledání
minerálů, kdy vás čeká den plný zábavy i cenných nálezů. Mistrovství
začíná hodinovým kurzem poznávání
minerálů, kdy každý účastník získá od
zkušených geologů důležité informace, které může využít při samotném
hledání.
Hledat
může
kdokoli
v kategoriích dětí do 15 let, dospělých, i rodin. V každé kategorii dosta-

ne účastník či tým přidělen „zábor“ o
velikosti 20 m2, na kterém bude hledat minerály po dobu 90 minut (děti
45 minut.) Poté vybere svůj nejvzácnější nález, který předá k posouzení
porotě. Vítězové získají hodnotné
ceny.
Pokud byste se rádi zúčastnili, zarezervujte si raději místo předem na
www. kletno.pl/mistrzostwa/. O akci
bývá velký zájem a kapacita je omezená. Pokud se chcete pouze podívat,
využijte tento den i k návštěvě dolu.
(red, zdroj: www.kletno.pl)
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SPOLEČNOST/INFORMACE

Společenská kronika
V srpnu oslaví svá významná životní
jubilea:
Pomajbíková Růžena
Krobotová Christel
Langerová Ingeborg
Sučanová Jaroslava
Valkó Mária
Moštěk Jan
Dulovec Josef
Skotáková Anežka
Komárková Emílie
Hrobařík Stanislav

OSMISMĚRKA
Pranostika na srpen: „Od svatého Bartoloměje už k nám…“
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Omáčka z pečené zeleniny
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Srpnový recept

1 kg rajčat, 5 paprik, 5 cibulí, česnek, olivový
olej, 6 lžiček krupicového cukru, 4 lžičky plnotučné hořčice, 4 lžičky soli.
Postup:
Zeleninu nakrájíme, přidáme ostatní suroviny
a pečeme ve vyhřáté troubě do vypečení vody
(cca 1 hodinu). Dle chuti posypeme bylinkami
(oregano, bazalka), nebo zakápneme Balsamicem. Omáčku lehce promixujeme ponorným
mixérem. Směs naplníme do sklenic a zavařujeme 20 minut na 80 stupňů.
Omáčka je dobrá k pečenému nebo grilovanému masu či sýrů.
Dobrou chuť!

Městská knihovna Staré Město
Provozní doba během letních prázdnin:
ČTVRTEK A PÁTEK: 13.00 – 17.00 HODIN

BARIÉRA, BLAHOBYT, ČASOPIS, HOVOR, CHOBOT, KALICH, KAŠNA, KLÍČ, LÁSKA, MRKEV, NEŠTĚSTÍ, OPASEK,
OREL, OSTYCH, OVAR, PAPÍR, RENTA, RUKAVICE, VÍČKO

Ceník služeb sběrného dvora:
papír, pneumatiky

zdarma

sklo, oděvy, plasty, kovy, dřevo

zdarma

tiskařské barvy, barvy, laky

zdarma

nemrznoucí kapaliny, hydraulické oleje

zdarma

odpadní mot., převodové a mazací oleje

zdarma

biologicky rozložitelný odpad

zdarma

Stavební materiály, izolační materiály (1 tuna):
stavební materiály na bázi sádry

500,- vč. DPH

Od 31. 7. do 12. 8. 2018

směsné stavební a demoliční odpady

500,- vč. DPH

bude knihovna zavřena.

Objednání kontejneru až na místo

Budu se na vás těšit od 16. srpna 2018

500,- vč. DPH

Provozní doba:

ÚTERÝ
SOBOTA

13:00-16:00
8:00-12:00
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Lesní plody Starého Města
Staré Město se už nemůže chlubit zdravými ovocnými sady,
které pomalu zmizely v lesích,
ani vinnou révou, jejíž pěstování
na Starém kopci bylo spíše kuriozitou než zdrojem obživy. Nic
z toho tu dnes nenajdeme, ale
přesto nám naše okolí nabízí
několik druhů ovoce, které nejen že dokáže nahradit plody
šumperských supermarketů, ale
v mnoha případech je svými
vlastnostmi i předčí. V rámci
této nové rubriky vám představím známé i méně známé plody
staroměstských lesů.
Borůvka, správně nazývaná brusnice borůvka je bezesporu nejrozšířenějším a nejvyhledávanějším
ovocem našich lesů. Popisovat
tento opadavý keř s růžovozelenými květy není třeba. Skuteč-

nost, že je druhem chudých kyselých půd, potvrzuje její hojný výskyt na hřebeni a svazích Králického Sněžníku nebo v jižním cípu
Rychlebských hor /tj. na Kuní a
Kunčické hoře, v okolí Paprsku a
Kladské brány/. K růstu kořenů
potřebuje mykorrhizní houby,
které nalezne jen v lesní půdě,
proto pokusy o přesazení na za-

hradu končí neúspěchem. První
květy se objevují už dva týdny po
odtání sněhové pokrývky a plody
můžeme nalézt na vhodně orientovaných lokalitách s dostatkem
světla a vláhy již na přelomu června a července. To je důvodem, proč
se nedočkaví milovníci borůvkových knedlíků objevují na začátku
července právě v okolí Kladské
brány.
Možná vás překvapí, že na Staroměstsku roste ještě jedna “borůvka”, na první pohled téměř stejná
vlochyně obecná, jejíž plody jsou
mírně jedovaté a mohou vyvolávat
zvracení. Pokud však ze zvědavosti
jednu ochutnáte, nic se vám nestane. Na Sibiři, v zemi, kde je vše
možné, dělají z vlochyně i marmelády. Chcete-li ji bezpečně poznat,
stačí rozmáčknout plod. Vlochyně
má, na rozdíl od fialově barvící
borůvky, dužinu plodu zcela bezbarvou, stejně jako tzv. kanadská
borůvka, brusnice chocholičnatá
pěstovaná v zahradách. Nemusíte
se ale bát, že si ji odnesete z lesa
domů, roste zde vzácně, jen na
okrajích horských rašelinišť.
Drobné plody borůvek svými
vlastnostmi předčí většinu nám
známých druhů ovoce. Nadprůměrný obsah vitamínů a minerálních látek, vysoký obsah vlákniny
a antioxidantů přirozeně chrání
před onemocněním srdce a cév,
onkologickými chorobami a řadí
borůvky mezi nejzdravější potraviny na světě. Plody regenerují
sítnici a zvyšují ostrost zraku. Za
války byly borůvky součástí jídelníčku anglických letců, provádějících noční nálety. Navíc sušené
borůvky působí v zažívacím traktu
protizánětlivě a jsou účinným
prostředkem zastavujícím průjmy.

Zaručeně nejlepším receptem na
zpracování borůvek je jejich okamžitá konzumace, nejlépe ještě v
lese. Vyhnete se tak alespoň infarktovým stavům, když se vám podaří
vaše celodenní úsilí vysypat při
zpáteční cestě z paseky domů.

A jak se na sběr borůvek dívá lesní
zákon? Každý z nás má právo do
lesa vstupovat, sbírat tam pro
vlastní potřebu lesní plody a
zároveň přitom les nepoškozovat,
nenarušovat lesní prostředí a dbát
pokynů lesního personálu. Ne
všichni se bohužel chovají v lese
ohleduplně, i proto jsou území
mimořádných přírodních hodnot
chráněna zákonem. Je tomu tak i
na hřebeni Králického Sněžníku,
kde se rozprostírá národní
přírodní rezervace. Platí zde zákon
o
ochraně
přírody,
který
nedovoluje sběr plodů, ani vstup
mimo značené stezky. Hranici
chráněného území poznáte v lese
podle dvou červených pruhů na
stromech.
Ta sněžnická
se
rozprostírá nad lesní cestou nad
chatou Ludmilou. (Gol)
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100 let samostatnosti 3. pokračování
První roky samostatnosti, nadějí a
budování státu a armády (1920 1933)
Vážení spoluobčané - čtenáři, opět pokračujeme v
dalším vydání zajímavého vyprávění o historii Československa a jeho krátké, ale bohaté historii plošně i o
severní Moravě. Československo bylo opět státem
Chata Paprsek 1932
národnostním a právě národnostní otázka se postupně
opět stávala nejpalčivějším problémem. V r. 1921 bylo z
běn i v licenci ve Velké Británii ve zbrojovce Small Arms
celkového počtu 13 613 172 obyvatel 65% Čechů a SloFactory pod označením Bren (Brno-Enfield). Ale také
váků, k německé národnosti, která velkou mírou ovlivještě v tomto období začíná vycházet 14. října 1927 v
ňovala pohraničí, se hlásilo 23,4% obyvatel. ČeskosloŠumperku první komunistický týdeník Naše slovo a také
vensko bylo demokratickým státem a vznikalo pod hesbychom neměli zapomenout na vznik Severomoravské
lem práva na sebeurčení. A pod tímto heslem ji sudetožupy Sokolské, první náčelník byl br. Rudolf Kordas
němečtí nacionalisté rozvraceli a nakonec ji díky zradě
z Bludova. Sokol měl v budování státu nezastupitelné
západu rozvrátili. V roce 1920 v dubnu proběhly parlamísto ve sportu, v turistice a vlastenectví. Ale pojďme v
mentní volby, kdy DNP (německá nacionální strana)
naší historii také k něčemu příjemnějšímu a hezkému. V
získává 15 mandátů do poslanecké sněmovny, v roce
roce 1928 započala stavba dnešní chaty Návrší původní
1925 proběhnou další volby, kdy DNP získává 10 mandánázev u Salašních bud nebo také Jungmannovy boudy,
tů a v říjnu 1929 v dalších volbách DNP získává 7 mandámajitel posléze započal spolupráci s klubem Českých
tů. Na tomto volebním vývoji můžeme názorně vidět
turistů a chata byla poté vyhlášena jako stanice klubu Čs.
spíše klesající tendenci Německého nacionalizmu a naturistů. Dále také vzniká ve Starém Městě pod Sněžníkem
růstající vliv rozumných Německých sociálních demokrav roce 1929 první Česká turistická chata v Jeseníkách,
tů. V našem regionu jsou nejznámější Němečtí sociální
která sloužila do roku 1938, po válce pak jako rekreační
demokrati v dělnictvu v Rapotínských sklárnách a v
středisko Uničovských strojíren. Další vybudovaná chata
Jindřichovských papírnách. Bohužel od konce roku 1929
pro změnu německým turistickým spolkem byl Paprsek,
se situace nezadržitelně blíží ke katastrofě, propuká
původně Slezská chata. Ve Starém Městě byl v roce 1922
světová hospodářská krize a s ní ekonomické problémy
na věž kostela vytažen nový zvon, v roce 1925 byl před
pohraničí bylo závislé na exportu a navíc se v Německu
budovou školy dokončen a vysvěcen pomník padlým z 1.
od roku 1933 dostává k
světové války. V roce 1926
moci Adolf Hitler se svojí
byl postaven Katolický
nenávistnou
politikou
dům č.p. 122, dnes kino
k Československu. PrvSněžník, dále byl uveden
ního října 1933 vzniká v
do provozu spolkový dům
Československu
SHF
Německého tělocvičného
sude-toněmecká vlastespolku, dnes kulturní dům
necká fronta (Sudetena knihovna, 31.12. 1927
deutsche heimtsfront)
měl Staroměstský soudní
pod vedením štváče
okres 15 473 obyvatel, a to
Konráda Henleina, poz98% Němců a 2% Čechů ,
ději
Sudetoněmecká
v roce 1930 mělo město 1
strana (SDP), ke které se
928 obyvatel z toho 748
ještě bohužel dostaneme
Němců a 104 Čechů a 39
v dalším dramatickém
jiné národnosti. V roce
pokračování. V Česko1933 byla založena Henslovenské armádě poleinova jednota. PředstaviChata Návrší 1957
stupně přichází zavádětel města je 1923-1924
ní nových kvalitních zbraní, jelikož do poloviny dvacáRudolf Schindler, 1925-1934 Ing. Herbert Buhl.
tých let byly rozpočty na hranici udržitelnosti armády,
Použité zdroje: VHÚ Praha, Vlastivědné muzeum Šumpostupně přichází pistole vz.24, puška vz.24, četnická
perk.
karabina vz.33 a světoznámý lehký kulomet vz.26 vyrá(Za staroměstské patrioty Pavel Bíro)

ZLATÝ ROH/SRPEN 2018

6

ZAJÍMAVOSTI

Srpnové nebe nad Starým Městem
Staré Město se zdá občas
tak trochu na konci světa,
daleko od větších měst.
Často to vnímáme jako
nedostatek, obzvláště pokud musíme cestovat za
prací, potřebujeme k odbornému lékaři nebo jednoduše jen potřebujeme
nakoupit specifické zboží.
Na druhou stranu pozice
Starého Města přináší nesporné výhody. Všichni
jsme si vědomi, že žijeme
obklopeni fascinující přírodou v takřka nezničeném
stavu a rozhodně se nám
dýchá lépe než většině
obyvatel měst. Naše izolovanost má ale ještě jednu
nespornou výhodu, a tou je
minimální světelné znečištění.
Co nám přináší tento fakt
kromě nižších ekologic-

kých, zdravotních a bezpečnostních rizik? Máme to
štěstí, že nejsme ochuzeni o
pohled na noční hvězdnou
oblohu. A to obzvláště v
srpnu může přinést spoustu příjemných a fascinujících večerů a nocí. Srpen je
totiž astronomicky jedním
z nejzajímavějších měsíců
pro běžného pozorovatele
oblohy. Nejen proto, že
večery jsou teplé a vlahé,
ale také díky tzv. Perseidám, lidově známým také
jako “slzy svatého Vavřince”, jednomu z nejvýraznějších každoročních meteorických rojů. Perseidy
jsou známé už od poloviny
3. století našeho letopočtu,
ale až v 19. století byly
označeny za astronomický
úkaz, kdy italský astronom
Giovanni Schiaparelli určil

jejich původ. Perseidy jsou
prachem z komety 109P
Swift-Tuttle, která zavítá
do blízkosti našeho Slunce
zhruba každých 134 let.
Naposledy to bylo v roce
1992.
Každý rok ale můžeme
pozorovat alespoň roj
Perseid, prachových částic
z proudu rozptýleného za
kometou. Perseidy září na
obloze vždy mezi 17. červencem a 24. srpnem, ale
zdaleka největší šanci máte
kolem 12. srpna, kdy se
Země ocitne v nejhustším
proudu meteoritů. V té
době jich může padat až 80
za hodinu. To už je pořádná
šance zahlédnout padající
hvězdu. A protože nám
očividně štěstí přeje, bude
letos v této době měsíc ve
fázi novu, takže výhled na

Perseidy nebude narušovat
ani světlo měsíce.
Tak vyrazte ven, nejlépe na
kopec, a kochejte se a něco
si přejte. A pro ty, kteří
nemají sílu nebo chuť vyrazit na kopec, máme pozitivní zprávu. Staré Město je
totiž tak trochu na konci
světa, takže máte velkou
šanci zahlédnout je i při
procházce městem.
Kdybyste nestihli pozorovat oblohu v srpnu, nezoufejte. V průběhu roku se na
obloze odehrávají i další
takováto přírodní divadelní
představení. Více informací
naleznete např. na www.
astro.cz.
Přejeme vám v srpnu bezoblačné noci. (red)

V Kunčicích se světilo
Dne 23. června 2018 byla slavnostně
šumperským děkanem p. Slawomirem Sulowským vysvěcena kunčická
kaplička. Co předcházelo této slavnostní chvíli a co vůbec víme o historii
této malé kulturní památky?

V předválečné kronice obce Kunčice
zaznamenal Paul Christen 3. května
1914: „Tuto kapli nechaly údajně postavit dvě sestry v 17. století, v té době
se měla kaple stát poutním místem.
V roce 1850 byla kaple téměř na spadnutí a tak se ji ujal pan Anton Stohr,

který se rozhodl, že kapli opraví. Ve
Francouzské válce v Rusku ztratil
nohu. Nechal na kapli udělat nový
krov. O několik let později pořídila jeho
manželka Apolena do kaple nový zvon
a založila nadaci k vyzvánění modlitby
„Ave Maria“.
Na údržbu a pozdější péči o tuto kapli
vložil neznámý dobrodinec obnos 100
zlatých do Reifeisenkasse – spořitelny
v Kunčicích“.
Drahomír Polách v knize „Historické
toulky Šumperskem“ mimo jiné uvádí:
„V Kunčicích jsou dvě památky: pozdně
barokní kaple zasvěcená Bolestné
Panně Marii, postavená v letech1778 –
1779 a tzv. zvonice, datovaná ke konci
16. století. O druhou památku, která
stojí na svahu poblíž bývalé rychty, asi
300 metrů od silnice, se zajímal již
v roce 1956 Památkový úřad v Brně, do
státního seznamu byla zapsána až
v roce 1966“.
Zvonička dlouhou dobu chátrala, až
v minulém roce z iniciativy občanů
Kunčic podařilo zvoničku svépomocí
opravit, osadit zvon z roku 1918, nově
vybudovat přístupovou cestu a upra-

vit pramen vytékající kousek od zvoničky tzv. Bartolomějův pramen.
Poděkování si zaslouží kromě iniciátora a organizátora celé akce J. M.
všichni, kteří se na opravě podíleli.
Zvláštní uznání patří panu Milanu
Dohnalovi, který nejenže věnoval
opravě mnoho svého volného času,
ale od doby, kdy byl osazen zvon,
pravidelně každou neděli v poledne
zvoní.
Slavnostního vysvěcení se zúčastnilo
cca 80 návštěvníků, kterým se opravena zvonička líbila. A dílo se podařilo, jak dosvědčují ilustrační fotografie
z archivu Jiřího Matouše. (Černín)
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Kde se vzaly v krajině sakrální stavby?
Léto je v plném proudu a mnozí z nás
čeká zasloužená dovolená někde u
moře. Hodně lidí však tráví dovolenou
doma turistikou a při svých toulkách
narážejí v přírodě na kapličky, kamenné kříže, zvoničky nebo boží
muka. Víte, kde se tu vlastně vzaly?
Stojí tu tiše, nenápadně a nám připadá
naprosto samozřejmé, že tu jsou a
někdy si jejich přítomnost ani neuvědomujeme. Mají však svojí minulost,
svůj příběh. Za každým tím křížkem,

božími mukami je něco, co se tam
kdysi událo. Někdy byly vystavěny jen
jako prosba, aby se jim vyhnuly nemoci a pohromy, jindy to bylo
z vděčnosti. Některé stavby jsou temnou vzpomínkou na tragédii, která se
tam stala. Žádná z těchto sakrálních
staveb nebyla postavena bez účelu.
Vystavěny byly na významných místech, podél cest na návrších, na krajích obcí, v polích či na rozcestích.
Lidé se před nimi zastavili a pomodlili

a život jim hned připadal lehčí.
V padesátých letech mnohé tyto stavby zanikly nebo byly značně poškozeny. Nově opravené kapličky a boží
muka svědčí o tom, že si opět začínáme uvědomovat jejich význam a smysl. Až půjdete kolem takové stavby,
zastavte se u nich, jejich zachránci si
to zaslouží. Patří jim velký dík. (z pera
studentky VU3V)

Rozhovor … tentokrát s ADAMEM TRČKOU O PŘÍRODĚ A
O TOM, JAKÉ JE TO BÝT STRÁŽCEM
Adam pochází ze Starého Města pod Sněžníkem. Odmalička patřil ke staroměstským skautům, hraje na kytaru a
chová včely. Vystudoval botaniku a učitelství biologie pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně. Nyní
pracuje jako pedagog v SVČ Doris v Šumperku na středisku ekologické výchovy. Posledních 6 let je členem Asociace dobrovolných strážců.
Kdy a jak jsi sám začal s nějakým
způsobem ochrany přírody?

Proč ses rozhodl stát se dobrovolným strážcem?

Asi ve svých dětských letech, když jsem
vstoupil do skautu ve Starém Městě. Už
tehdy jsme se účastnili různých úklidů
v přírodě.

Mám rád hory a chtěl jsem se aktivně
podílet na jejich ochraně, tak asi pro
to.

Strážce má fungovat hlavně jako průvodce pro turisty, kteří se chtějí o daném místě něco více dozvědět. Má ale
také funkci ochrannou. Většinou vysvětlujeme lidem, co se smí a co ne
v chráněných oblastech a rezervacích.

Co musíš udělat, aby ses stal dobrovolným strážcem?

A jak na takové vaše vysvětlování
lidé reagují?

Strážcem se může stát prakticky kdokoli, kdo zná Jeseníky, rád do nich
chodí a chce pracovat s lidmi. Jsou tam
pouze základní požadavky: musí mu
být více než 21 let a musí být trestně
bezúhonný. K tomu musí složit zkoušku
na prokázání znalostí dané oblasti a
dovedností strážce.

Většinou, když vidí odznak a jsou slušní, tak poslechnou. Záleží na člověku,
kterého potkáš. Například v Polsku ale
stráž neexistuje, tak se snaží, např.
polští cyklisté, kteří jedou po hranici,
argumentovat tím, že jsou ještě v Polsku. Někteří tedy reagují v pohodě,
někteří se vymlouvají, někteří nás
ignorují.

Co tě k tomu vedlo? Měl jsi vždycky
vztah k přírodě?
Od dětství trávím v přírodě spoustu
času. Jezdím na skautské tábory, kde je
na pobyt v přírodě kladen veliký důraz.
Lidé občas říkají, že mají rádi hory
nebo moře. Máš ty nějaká oblíbenější místa?
Nejraději chodím s batohem po horách.
Miluju Jeseníky a Králický Sněžník.
Jak se k ochraně přírody váže tvé
studium?
Vystudoval jsem botaniku. Ta se
k ochraně přírody váže poměrně dost.
A jak se k ochraně přírody váže tvá
práce?
Hlavní náplní mé práce je tvorba výukových programů pro žáky základních
škol zaměřené zejména na přírodu a
její ochranu.

Je stráž přírody určena pro vytyčenou oblast nebo i typ přírodního
prostředí? Jak se ty oblasti určují?
Stráž přírody se váže vždy ke konkrétní
správě CHKO (pozn. red.: chráněné
krajinné oblasti). U nás to je CHKO
Jeseníky. Spadají sem tedy samotné
Jeseníky a NPR (pozn. red.: národní
přírodní rezervace) Králický Sněžník.
Něco jiného jsou národní parky, kde
pracují profesionální strážci.
Co je hlavní náplní práce dobrovolného strážce?

Jak probíhá samotná práce? Máte
nějaké služby, popř. určeno, kde
nebo jak se pohybovat? Nebo je na
vás, kde a jak často budete chodit?
Dvakrát za rok probíhá sraz strážců,
kde se plánují jednotlivé služby, brigády na úklid a podobně. Každý strážce
by měl udělat aspoň 6 služeb za sezónu. Jinak pro nás platí stejná pravidla a
zákazy při pohybu v rezervacích jako
pro všechny turisty.
pokračování na další straně …
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Jak probíhá taková služba?
Určí se trasa, po které strážce chodí.
Když přijde, nahlásí např. záznamy o
přestupcích, jako jsou odpadky, nebo
zničené značky, a jak proti těmto přestupkům zakročil. Navíc hlásí i výsledky pozorování, jestli a kde viděl vzácné
druhy rostlin a živočichů, a když se
zadaří, přiloží i jejich fotografie.
Jaké úklidy máte na starost?
Úklidy jako prořezávání kleče, prosekávání borůvčí ve vrcholových partiích
Jeseníků, protože zarůstají vzácné
alpinské trávníky, které jsou u nás
botanicky nejvzácnější. Taky jde o
úklidy turistických stezek na začátku
jara.
Jak poznáme strážce přírody a
s jakými dotazy se na něj můžeme
obrátit?
Strážce je vybaven odznakem a průkazkou. Měl by mít na viditelném místě
na těle umístěn logo CHKO Jeseníky a
také odznak. Obrátit se na nás mohou

turisti, když potřebují poradit s trasou,
pokud se chtějí dozvědět více o nějaké
lokalitě, historii místa a podobně.
Jaké má stráž přírody pravomoci,
když se stane svědkem ničení přírody nebo nezodpovědného chování?
Zase tolik pravomocí nemáme. Pokud
vidíme nějakou rušivou činnost, jsme
oprávněni ji pozastavit. Můžeme také
ukládat blokové pokuty. Tomu se však
snažíme předcházet a co nejvíce přestupků vyřešit domluvou. Pokud dojde
k nějakým horším situacím, můžeme si
na pomoc přivolat policii.
Co je podle tebe posláním strážců
přírody?
Poznávat přírodu a chránit ji.
Je dobrovolných strážců přírody
dostatek?
Strážců je podle mě dost, ale ne všichni
aktivně chodí na služby.

8
Jaká je tvoje vlastní představa o
budoucnosti ochrany přírody?
Jsem zastáncem toho, že čím míň člověk do přírody zasahuje, tím líp.
Jaký je nepalčivější problém
z hlediska zachování kvalitního
životního prostředí tady u nás – na
Staroměstsku?
Podle mě jsou to megalomanské podnikatelské záměry lidí, kvůli kterým se
zde posouvají hranice rezervací.
Jak mohou lidé u nás napomáhat
ochraně místa, kde žijí – našich
hor, luk?
Nejdůležitější je mít ta místa rád. Pokud to místo znají a mají ho rádi, tak
do něj prostě sami nezasahují, nevyhazují odpadky a chrání jej. Třeba dodržují pravidlo, že to, co si do hor donesou, to si i odnesou. Pokud chtějí více,
mohou se účastnit různých dobrovolných úklidů a akcí, které se dneska
pořádají několikrát do roka.☆
(Janoušková)

Knižní tipy na prázdniny (nejen) pro děti
Pavla Hanáčková: Mýty a předsudky o zvířatech
Nic není tak černobílé, jak se na první pohled zdá! Liška, vychytralá zlodějka. Medvěd,
postrach lesa. Zbabělý pštros, co strká hlavu do písku. Znáte podobná přirovnání? Určitě
ano, v této knize se ale dozvíte, že nemusí být úplně pravdivá. Roztomilý netopýr se
určitě nechystá sát lidem krev. Černá kočka, přecházející přes ulici, žádné neštěstí nepřinese. I takový „špinavý“ potkan klidně může být váš nejlepší kamarád. Pokuste se zavedené předsudky o zvířatech změnit, třeba pak změníte i ty další…

Sylva Francová: Áďa spadla do kanálu
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat
alchymisté? A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na mostě na andílka? Holčička Áďa se ocitla v Praze dávných dob a se svými novými kamarády se vydává na
cestu za dobrodružstvím. Během svého putování městem do minulosti objeví odpovědi
na tyto otázky i na mnoho dalších. Kniha, kde není o ilustrace nouze, ale forma nevítězí
nad obsahem…
(red, Zdroj: albatros.cz,)
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
SRPNU

Mariánská pouť 2018
Anenská pouť ve Starém
Městě je nenávratně za
námi. Se srpnem ovšem
poutě nekončí. Nedaleká
Branná pořádá svou tradiční Mariánskou pouť,
kterou si můžete užít
v neděli 12. 8. 2018. A jako
každý rok má co nabídnout.
Návštěvníci mohou zavítat
do Branné již v sobotu
k večeru, kdy o půl šesté
vystoupí sportovní dřevorubci v rámci Timber show
a po nich náměstí ožije
pouťovou zábavou za zvuků cimbálovky. Ani ten, kdo
navštíví
Brannou
až

v neděli, ovšem o nic nepřijde. Dopoledne bude pouť
zahájena procesím od kostela k Mariánskému prameni a jeho žehnání, bude
následovat poutní mše, a
aby nedělní návštěvníci
nepřišli zkrátka, znovu
vystoupí se svou exibicí
sportovní dřevorubci. Od
11. 00 přijdou na řadu
ukázky řemesel, vystoupení kouzelníka či bohatý
program pro děti. Zároveň
budou moci návštěvníci
vidět výstavu sochaře
Zdeňka Macháčka a fotografie Františka Říhy. At-

mosféru
poutě
dokreslí tradiční
hudba i vůně a
chutě
dobrého
jídla a pití. Mariánská pouť nabízí těm, co přijíždějí, neopakovatelného
ducha
malých
tradičních poutí a ten,
kdo ji navštívil,
ví, že s prázdnou
určitě neodjede.
(red)

XVIII. koncert Smíření v kostele
Sv. J. Křtitele Nová Seninka

Ramzovská pouť
Místo: Ramzová
Datum: 4. 8. 2018

Kolštejn 1938
Místo: Branná-Ramzová
Datum: 11. 8. 2018
Dobová ukázka bojů o čs. pohraničí

Revival Invaze
Místo: Šumperk
Datum: 24. 8. 2018
Vystoupí revivalové skupiny Ozzy
Osbourne, Nightwish, a Kabát

Jesenicko se baví 2018

Místo: Jeseník
Datum: 4. 8. 2018
Oslava léta, pohody, dobré muziky,
nálady a zlatavého moku

Tento rok v sobotu 25. 8. 2018 od 16.00 hodin
Letošní koncert v Senince bude tentokrát zase jednou ve znamení sborového zpěvu. Účinkující smíšený pěvecký sbor Oculos meos ze Šumperka
pod vedením Víta Rozehnala slibuje
pestrý kaleidoskop duchovní, ale i
světské hudby.
Výběr sboru Oculos meos k účinkování na Koncertě Smíření je zjevně
šťastnou volbou, neboť už jeho název
přislibuje smíření. Slova první písně,
která otevřou koncert, budou znít:
"Radujme se vždy společně..." Mnohé
skladby budou pojednávat o lásce a
poslední píseň vzpomene všechna
bezpráví a smutek nad ztrátou syna v
cizí zemi. Program tedy veselý i
smutný – tak jak život.....
Všichni jste srdečně zváni. Udělejte si
v sobotu 25. srpna hezké odpoledne a
přijďte se zaposlouchat do libých
tónů krásné hudby. Zazní v magickém
místě kostela Sv. Jana Křtitele v Nové
Senince. Dřevěný předchůdce kostela
tu stál již v 17. století. Stejně jako jeho
pozdější kamenná podoba byl vybudován německými věřícími, kteří měli
v Nové Senince, tehdejších Špiklicích Spieglitz, svůj domov.

Jeseník Open 2018
Místo: Jeseník
Datum: 18.-26. 8. 2018
28. ročník mezinárodního šachového turnaje

Historickým vlakem za historií
a přírodou
Místo: Hanušovice-Česká Třebová
Datum: 25. 8. 2018 (více termínů)
Sobotní jízdy historických vlaků.

Cihelna 2018

Dobrovolným vstupným můžeme
zároveň přispět na nejnutnější opravy
a údržbu této jedinečné stavby. Také
sbor Oculos meos, stejně jako účinkující v předchozích letech, se vzdá
honoráře.
ve prospěch kostela. Péče o dědictví
předků rozhodně za to stojí. A navíc
budeme odměněni nevšedním zážitkem. Toto místo se nám vryje do
paměti i do srdce. (Jana Veberová)

Místo: Králíky
Datum: 18. 8. 2018
Vzpomínková akce zaměřená na
oživenou historii, vojenskou historii
a vojenskou techniku.

Rock Point 2018
Místo: Červenohorské sedlo
Datum: 10.-11. 8. 2018
Čtvrtý z pěti závodů v horském běhu
a trekingu pro širokou veřejnost i
profi-sportovce.
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KULTURA

Třinácté Bioslavnosti provázel motiv „Kroupy a ptáčci“
Staré Město pod Sněžníkem, 17. března 2018 – Téměř tři
a půl tisíce návštěvníků zaplnilo v sobotu 13. července
areál společnosti PROBIO ve Starém Městě pod Sněžníkem. Třináctý ročník rodinného festivalu Bioslavnosti
věnovali organizátoři tématu „Kroupy a ptáčci“.
„Spojení kroupy a ptáčci je pro nás
symbolické. Kroupy reprezentují
přirozené zdravé jídlo a ptáci představují čistou a pestrou krajinu. Oba

symboly se propojují v našem ekologickém hospodaření,“ vysvětluje Barbora Hernychová za marketing společnosti PROBIO.
Kroupy v různých úpravách návštěvníci ochutnali během komentovaných
výstupů ve speciálním kroupovém
baru. „Ukazujeme lidem, že kroupy
skvěle chutnají, jejich příprava je
velmi jednoduchá, jsou bohaté na
živiny, dají se upravit na mnoho způsobů a navíc jsou i v bio kvalitě za
velmi příznivou cenu,“ doplňuje Barbora Hernychová. Zájemci se seznámili s klasickým šouletem z ječných
krup a hrachu, se špaldovým kernot-

tem, pohankovou
pomazánkou
či
jahelnou kaší.
Základní
suroviny
našli
návštěvníci
v nových obalech. Jedná se o
další krok firmy navazující
na změnu loga a webových
stránek koncem loňského
roku. Sáčky s motivem přírody a s novou značkou
PROBIO sdělují hlavní poslání firmy - ekologické
zemědělství a biopotraviny jako cesta
k udržení pestrosti naší planety a
vlastního zdraví.
Nový obal dostaly i naprosté novinky
letošního léta – jemná hrachová polévka, zeleninové čirokoto a burger
z červené pšenice. Všechny tři výrobky jsou zdravou variantou rychlého
letního vaření. „Směsi už stačí jen zalít
vodou a povařit. Suroviny jsou 100%
v kvalitě bio, neobsahují žádná dochucovadla ani konzervanty,“ sděluje
Barbora Hernychová.
Celým dnem návštěvníky s humorem
provázel moderátor Jan Onder, kterému se podařilo svým tanečním

představením rozhýbat všechny přítomné děti. Odpoledne a večer patřil
hudebním vystoupením, která odstartovala pražská kapela s tematickým
názvem Šoulet. Velký ohlas sklidil
letošní hlavní host Barbora Poláková.
Akci finančně podpořil Olomoucký
kraj. Další ročník Bioslavností se koná
v sobotu
13.
července
2019.

(zdroj: TZ PROBIO)

PROGRAM LETNÍHO KINA SNĚŽNÍK V SRPNU 2018 (VSTUP ZDARMA!!)
Úterý 14. 8. 2018 ve cca 20.30

Tátova volha (komedie/drama ČR, 90 minut)
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery
Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. A tak se společně s dcerou vydává Ludvíkovým
veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel
(Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...
Úterý 21. 8. 2018 ve 20.30
Sherlock Koumes (animovaná rodinná komedie, 86 minut)
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké
zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle
záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry.
Neděle 26. 8. 2018 ve 20:00 - v rámci akce Ukončení léta pod Králickým Sněžníkem
Čertoviny (pohádka ČR, 101 minut)
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. A tak se stalo, že povalili kotel s hříšnou duší, která utekla. Takový čin ovšem nezůstane bez potrestání.
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ŠKOLA/DĚTI

Prázdniny 2018 ve škole
timédia v zájmovém vzdělávání“. V prostorách školního klubu (2 místnosti)
probíhají intenzívní stavební úpravy. Od září 2018
se tak zájemci z řad našich
žáků mohou těšit na nově
špičkově vybavenou klubovnu.
Jako každý rok se prázdninové volno ve škole využívá k nejrůznějším opravám
a údržbám. Někteří žáci
mají opravdu velké destruktivní sklony a dokáží
spoustu věcí dokonale
zničit. V letošním roce
realizujeme projekt „Mul-

Projekt si klade za cíl rozvíjet multimediální kompetence žáků s vazbou a přírodní vědy a jazyky. Plně
vybavené školní televizní
studio, video-mikroskopy,
velkoplošná televize, dron,
on-line
ptačí
budky
s kamerou či výkonné počítače
jsou
některé
z hlavních lákadel, které by

naše žáky měly motivovat
k aktivnímu trávení volného času tak trochu jinak.
Projekt je určen dětem,
kteří nemají již zmíněné
destruktivní sklony. Jeho
financování
přesahuje
částku 1 milionu korun a je
zajištěno z Integrovaného
regionálního
operačního
programu Evropské unie
s podporou
zřizovatele
školy – Starého Města.

Paralelně
s rekonstrukcí
školního klubu probíhá i
drobná rekonstrukce místnosti výchovného poradce
a ředitelny. Rekonstrukce
mateřské školy je dokončena. Čekáme rovněž na
dokončení
sportovního
hřiště. Postupnými kroky
se snažíme neustále vylepšovat podmínky pro vzdělávání místních dětí. Pokud
se vše stihne dle plánu,
proběhne ve škole Den
otevřených dveří. Předpokládaný termín je 7.9.2018.
Fotografie z rekonstrukce
naleznete na webu školy
www.zssm.cz. (R. Šikula)

žívání mobilních telefonů a
povinnost třídit odpad.
Velkoobjemové odpady si
žáci budou odnášet zpět
domů. Jedná se zejména o
velké PET láhve, které si
žáci
ráno
nakoupí
v obchodě a nejsou schopni
je ve škole odhodit do určených košů. Změny se

dotknou rovněž rozvrhu
hodin a délky přestávek.
Pracovní verze školního
řádu je již k dispozici na
stránkách školy. Ale prozatím všem přejeme pěkné
léto. (R. Šikula)

Změna školního řádu
Od 1. září 2018 vstupuje
v platnost
upgradovaný
školní řád pro žáky základní školy. Nově upřesňuje
některé povinnosti žáků. Za
zmínku stojí stanovení
minimálních pomůcek do
školy (tj. 2 ks psací pera, 2
ks obyčejná tužka, guma,
malé nůžky, kružítko, pra-

vítko - trojúhelník s ryskou,
lepidlo – tyčinkové lepidlo,
trhací blok). Stává se totiž
velmi často, že někteří žáci
na 2. stupni chodí do školy
jen s propiskou za uchem a
do jednoho sešitu píší
všechny své poznámky.
Školní řád dále přináší
přísnější pravidla pro pou-

Skautský tábor v Adamovském údolí
Stejně jako pro více než 60.000 skautů a skautek z celé
České
republiky
vyvrcholí
celoroční
činnost
i staroměstských skautů letním táborem. Ten se uskuteční ve dnech 4. - 18. 8.2018 v Adamovském údolí.
Tábor je pro děti jedno velké dobrodružství. Objevují
bydlení ve stanu, hry, vaření, učí se odpovědnosti
a pobytu v přírodě. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu naší
členské základny se každoročně zvyšuje i počet účastníků, letos pojede úctyhodných 52 dětí a více než 10 vedoucích. Tématem celotáborové hry bude život ve starověkém Řecku se všemi jeho radostmi a starostmi.
Právě na skautských táborech při společných zážitcích
vznikají pevná přátelství na celý život. To ví ostatně i

spousta z Vás dospělých, kteří jste v Adamovském údolí
nebo ve Stříbrnicích prožili nezapomenutelné chvíle s
kamarády - ve společenství lidí, sdílejících podobné hodnoty. Proto předem děkujeme těm z Vás, kteří nám letos
opět podají pomocnou ruku při stavbě tábora. Sraz budeme mít v sobotu 4. 8. 2018 v 8hod u skautské klubovny.(red)
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Usnesení z 92. Rady města Staré Město ze dne 2. 7. 2018
1293. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-8015148/VB02 mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 10.7.2018, Z: starosta
1294. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní komunikace – ulice Zemědělská, parc. č.
3244/8 z důvodu uložení kabelového vedení NN
pro EMONTAS s.r.o.
T: 13.7.2018, Z: tajemník
1295. Rada města schvaluje zvláštní užívání pozemní komunikace – uzice Zemědělská, parc. č.
3244/8 z důvodu provedení přípojky splaškové
kanalizace pro Ing. B. K.
T: 13.7.2018, Z: tajemník
1296. Rada města neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 854/6, TTP o výměře cca 1000-1200
m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
Žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města.
T: zasedání zastupitelstva města, Z: starosta, tajemník
1297. Rada města neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 2443/1, TTP o výměře 49 058 m2 v k.
ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem. Žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města.
T: zasedání zastupitelstva města, Z: starosta, tajemník
1298. Rad města schvaluje záměr prodeje bytů č. 1,
č. 3 v domě č.p. 5 Nová Seninka a bytů č. 2, č. 3
v domě č.p. 3 v Nové Senince.
T: zasedání zastupitelstva města, Z: starosta, tajemník
1299. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části
pozemku parc. č. 73 o výměře 200 m2 v k. ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem pro D.G. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 31.7.2018, Z: starosta
1300. Rada města schvaluje finanční příspěvek
Sportovnímu klubu Králičák z.s ve výši 10.000 Kč
na organizační zajištění horského triatlonu Králičák.
T: 10.7.2018, Z: pí Pešková
1301. Rada města neschvaluje pořízení solární lavičky.
T: 20.7.2018, Z: tajemník
1302. Rada města schvaluje nákup štěpkovače LS
150/27 CB dle nabídky fy Laski s.r.o.
T: 31.8.2018, Z: pí Nováková

1303. Rada města schvaluje nákup 5 ks kontejnerů
KO dle nabídky fy AGROSERVIS Mladkov.
T: 31.8.2018, Z: pí Nováková
1304. Rada města schvaluje nákup traktorového
nosiče kontejnerů Portýr 5, včetně kontejnerového
rámu na převoz centrály dle nabídky fy WTC Písečná.
T: 31.8.2018, Z: pí Nováková
1305. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 sídl.
Budovatelů 402, Staré Město pí M. V.
T: 31.7.2018, Z: pí Nováková
1306. Rada města schvaluje opravu střechy kotelny
355 ve Starém Městě dle cenové nabídky fy Jan
Konkol, IČO: 15360365. Oprava bude hrazena
z prostředků Staroměstské provozní s.r.o.
T: 31.7.2018, Z: pí Nováková
1307. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č.
10, 11.
T: 10.7.2018, Z: pí Pešková
21. ZM
- Rada města pověřuje starostu pokračováním
v jednání s právní poradkyní a firmou EMPESORT o
odstranění závad na VO, dále pověřuje Jana Trojáka
zadat vypracování znaleckého posudku na celou
část VO, kterou prováděla firma EMPESORT
- Rada města požaduje předložení Výkazu prací
v městských lesích za rok 2017 do 31.7.2018, zajistí
starosta
- Rada města pověřuje starostu jednáním s právní
zástupkyní města ve věci vydání historického majetku města.
Rada města bere na vědomí:
- žádost E. M. o uskutečnění místního šetření – pozemku u domů č. p. 106 a č. p. 107 ve Starém Městě
s tím, že místní šetření proběhne dne 16.7.2018
v 13.30 hod.
- informaci o poskytnutí dotace ze SFDI na stavbu
„Rekonstrukce a nový úsek komunikace pro pěší
Staré Město – ulice Jesenická“.
- informace k dalšímu pokračovaní prací na vodovodu v místních částech Starého Města, pověřuje
starostu rozesláním dopisu SEWACO s.r.o. všem
zastupitelům a zveřejněním na webové stránce
města.
- žádost o prodej pozemku p.č. 247, lesní pozemek,
o výměře 517 m2 a pozemku p.č. 248, lesní pozemek o výměře 238 m2, v k. ú. Velké Vrbno s tím, že
bude zveřejněn záměr prodeje výše jmenovaných
pozemků
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PÍŠETE NÁM …

Zlý jazyk tvrdí, že jsme jen slibovali
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zlatého rohu jste si přečetli článek
k volbám v roce 2018. Autor článku tvrdí, že jsme jen slibovali. A protože nejsem stejného názoru, rád bych Vám
rád předložil, co všechno jsme udělali. Jestli je to málo
nebo dost, můžete posoudit sami.
Začalo to stavbou nového mostu v Nové Senince, který byl
v havarijním stavu.
V základní škole proběhla rekonstrukce toalet a bylo vystavěno schodiště mezi základní školou a mateřskou školkou. Proběhla výměna oken v č. 359 na náměstí, zateplení
a nová fasáda na tomto domě. Byla provedena oprava
kotlů v kotelně, která dodává teplo pro panelové domy č.
356,357,358,359. Došlo k zateplení panelového domu a
oprava balkonů v č. 358.
Na ulici Nádražní, tj. od školy k nádraží, byl vystavěn nový
chodník. Stejně tak došlo k výstavbě oboustranného chodníku na ulici Hanušovická včetně nového osvětlení. Další
chodník z náměstí kolem pošty k prodejně ENA
s nasvícením. Opravily se nejenom staré chodníky, po
kterých už bylo těžké chodit, ale především se zvýšila na
mnoha místech bezpečnost chodců. Po pouti se začne
s výstavbou chodníku na Jesenické ulici včetně chodníků
k bytovým domům a oprava přístupových cest k těmto
domům.
Ve staré zástavbě na sídlišti Budovatelů nyní provádí při
uvolnění bytů odborné firmy novou elektroinstalaci a
postupnou rekonstrukci rozvodů ve společných prostorách panelových domů včetně rozvaděčů.
Nechali jsme udělat nové veřejné osvětlení s úspornými
světly. V kasárnách jsou vybudovány nové šatny, sociálky a
dílny. Pro bytové hospodářství je zakoupen nový traktor,
který se bude podílet na zimní údržbě. Pořídíme kontejnery, nosič kontejnerů a štěpkovač. Podali jsme žádost na
dotaci na elektromobil. Tento nahradí jednu dosluhující
multikáru.
V Horní ulici na domově důchodců a zdravotním středisku
je nová krytina. Na zdravotním středisku byla vyměněna

okna. V kulturním domě je nová parketová podlaha
v celém sále. Na podzim započneme s přestavbou vstupních prostor a šaten.
Pořídili jsme nové vánoční osvětlení na dva vánoční stromy, na náměstí a u kulturního domu.
Uskutečnila se směna pozemků s LGA na sídl. 1. Máje,
Polní a ve Stříbrnicích na Rumburku. Na sídlišti 1. Máje se
připravuje projekt vodovodních přípojek, tato akce proběhne v příštím roce. Projekt i realizaci provede a bude
financovat VHZ Šumperk. V dražbě jsme koupili komunikaci na Květné a pro lepší informovanost občanů jsme
pořídili nové rozhlasy do Stříbrnic, na Rumburk, do Květné, Kunčic a Starého Města.
Pro hasiče budeme mít nový zásahový automobil. V parku
u pošty máme provedenou pěknou skalku a nové sluneční
hodiny. V MŠ je k dispozici nová učebna. Mezi školou a
školkou je vybudované multifunkční hřiště včetně možnosti jej používat i na bruslení pro děti, ale i pro veřejnost. Ve
škole se dokončuje klubovna, kde bude nový počítač, filmová technika, kamery na sledování hnízdění ptactva a
dron na pořizování leteckých záběrů.
Na sídlišti Budovatelů v novějších panelových domech
postupně vyměňujeme rozvody vody. Na radnici je dokončena přestavba garáže na kancelář a sociálky. Provedeme
výměnu 32 kamenných schodů a plánujeme opravu fasády.
Pro místní části máme zpracovanou studii na zásobování
pitnou vodou. Získali jsme dotaci a připravujeme výběrové
řízení na firmu, která provede čtyři vrty na pitnou vodu.
Od roku 2015 jsme zatím získali pro město cca 15. 000.
000,- Kč v dotacích. Vzhledem k omezenému prostoru
jmenuji jen některé akce, které jsou hrazeny z těchto dotací: Anenská pouť, Mezinárodní výstup na Sněžník, Turistické informační centrum, Hasiči, Filmový festival. Díky
dotacím bylo vybudováno i veřejné osvětlení a chodníky.
Možná to vše připadá autorovi článku málo, ale věřte mi,
rozhodně bylo co dělat.
Starosta Jiří Kamp

Volby do zastupitelstva 2018 - dvojka
V minulém ZR jsem kritizovala webové stránky města.
Hlavně informace pro turisty. Je až s podivem, že ještě
než článek s kritikou vyšel tiskem, na webových stránkách města se začaly objevovat nové informace. Nevěřím,
že je to náhoda, že někdo už měl tuto úpravu připravenou, protože i přes tyto opravy se na stránkách nachází

spousta omylů. Myslím, že když v září 2017 starosta
sepisoval smlouvu o nových webových stránkách, měly
být všechny úpravy připravené, než se nové stránky
zveřejní. Nedalo mi, abych toto napsala, protože po mé
kritice, která se objevila až v ROHu, si občané nemohli
ověřit pravdivost mého tvrzení. (Jiřina Žižková)

Rádi bychom využili tuto příležitost a omluvili se paní Žižkové za to, že jsme omylem nepřipojili jméno pod její
článek Volby do zastupitelstva 2018, který vyšel v minulém čísle.
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Beton Bunkr Club informuje
Naší činností je nejen zajistit provoz
muzea, ale snažíme se udržet i schůdnou naučnou stezku Staroměstské
pevnostní oblasti. Na 16. června letošního roku jsme si naplánovali větší
úklid na stezce, který spočíval
v odklizení pařezů, které tu zůstaly po
větrné smršti v roce 2015. Na pomoc
nám přijeli příznivci vojenské historie
z Prostějova, takže tahle fyzicky náročná práce mohla být úspěšně dokončena. Ale tento den pro nás zdale-

ka neskončil. Na potoce Telčava byla
lávka, která nesplňovala bezpečný
přechod, takže musela být odstraněna. Město Staré Město po naší žádosti
nám zajistilo materiál, takže jsme
mohli zahájit nové přemostění. I přesto, že byla sobota a mnozí v tenhle
den odpočívají, pan starosta osobně
nabídl výpomoc. Dovezl potřebný
materiál a poté se chopil kladívka či
sekyrky.

Dnes již mohou návštěvnici projít
suchou nohou přes potok, ale je potřeba dbát na bezpečnost. Chybí zde
zábradlí, které bude v nejbližší době
osazeno.
Na závěr bych ráda poděkovala panu
starostovi za jeho pomoc a účast na
naší brigádě, poděkování si zaslouží
také kamarádi z Prostějova pod taktovkou Honzy Bednáře. (Za BBCK
Jarmila Fibichová)

Výzva kandidátům v podzimních komunálních volbách
Dle rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o termínu
konání komunálních voleb v roce 2018 proběhnou volby
do zastupitelstev obcí v pátek 5. a v sobotu 6. října
2018.
Redakce zpravodaje Zlatý roh připravuje pro své vydání
v září 2018 zvláštní přílohu s názvem: Volební program
na období 2018 -2020.
Redakce tímto nabízí volebním stranám možnost představit svůj program v našem zpravodaji. Smyslem této

nabídky je dát jim možnost seznámit spoluobčany s programem, který by chtěly prostřednictvím svých zvolených zastupitelů v novém volebním období realizovat.
Žádáme zástupce všech volebních stran a seskupení o
předání seznamu kandidátů (případně se stručnou charakteristikou jednotlivých členů) a návrh svého volebního programu na období 2018 – 2022 nejpozději do 15.
srpna do redakce Zlatého rohu. (red)

Vodovodní přípojky na sídlišti 1. Máje
Informace obyvatelům sídliště 1. Máje
Starosta Jiří Kamp požádal redakci o upozornění obyvatel sídliště 1. Máje na blížící se aktivity spojené s plánovanými vodovodními přípojkami. V nejbližší době se bude jednat především o informační pochůzky na sídlišti
1. Máje, které proběhnou v měsíci srpnu a které budou provádět pracovníci AQA PROCON s.r.o. z Olomouce.
Důvodem těchto pochůzek je zjišťování informací k projektu na vodovodní přípojky, které bude VHZ realizovat
v příštím roce, tj. 2019. Město předem děkuje obyvatelům za spolupráci.

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 webu
www.satdigitalne.cz.

Koupím dětskou zachovalou
postýlku s matrací i bez matrace.
Tel.: 724 234 728
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Začíná podzimní
část sezóny
2018/2019 s TJ
Baník Staré Město
Staroměstští fotbalisté začínají podzimní část
sezóny 2018/2019 prvním zápasem už 4.
srpna. První z TJ Baník Staré Město budou
hrát muži; žáci a přípravka začínají až na konci
měsíce, tj. 25. srpna. Muži I. B třídy začínají
zápasy skupiny C na domácím hřišti, kde budou hostit TJ Písečnou. Muži jdou do nové
sezóny 2018/2019 bez trenéra, ale podle slov
Petra Pacala věří, že se jim podaří někoho
získat. Naopak mladší žáci i obě přípravky své trenéry mají,
a to z řad hráčů v kategorii mužů. Mladší žáci budou hrát
pod vedením Michala a Ondřeje Klemsových, starší přípravka bude hrát pod vedením Petra Pacala a konečně
mladší přípravka bude hrát pod vedením Jaroslava Klemsy.
Rozpisy utkání mužstev TJ Baník Staré Město pro podzimní

část sezóny 2018/2019 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Přesné časy pro některé zápay budou známy až
začátkem srpna. Konečné rozpisy budou vystaveny na
nástěnce a ve zpravodaji při zápase mužů. (zdroj: Petr
Pacal)

Muži I.B třída sk.C - podzim 2018
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

datum,čas
4.8.2018 17:00
11.8.2018 17:00
18.8.2018 16:30
25.8.2018 16:30
1.9.2018 16:00
8.9.2018 16:00
15.9.2018 15:30
22.9.2018 15:30
29.9.2018 15:30
7.10.2018 15:00
13.10.2018 15:00
20.10.2018 14:30
28.10.2018 14:00
3.11.2018 14:00

domácí
Baník Staré Město
TJ Libina
Baník Staré Město
Sokol Sudkov
Baník Staré Město
Olpa Jindřichov
Baník Staré Město
SOKOL ŠTÍTY
Baník Staré Město
FK Ruda nad Moravou
Baník Staré Město
Baník Staré Město
FK Stomix Žulová
TJ Písečná

hosté
TJ Písečná
Baník Staré Město
FC Dubicko
Baník Staré Město
SK Bludov
Baník Staré Město
TJ Postřelmov
Baník Staré Město
TJ Zlaté Hory
Baník Staré Město
Sokol Nový Malín
Sokol Lesnice
Baník Staré Město
Baník Staré Město

OP mladší žáci - podzim 2018
kolo
4
5
6
7
8
9
1
2
3

datum,čas
25.8.2018 14:30
1.9.2018 0:00
8.9.2018 0:00
15.9.2018 0:00
22.9.2018 10:00
29.9.2018 0:00
6.10.2018 0:00
13.10.2018 0:00
20.10.2018 0:00

domácí
Loučná (9)
Staré Město (5)
Horní Pomoraví (2)
Staré Město (5)
Rapotín (4)
Staré Město (5)
Staré Město (5)
VOLNO - VOLNÝ LOS (7)
Staré Město (5)

hosté
Staré Město (5)
Bludov (1)
Staré Město (5)
Bratrušov (3)
Staré Město (5)
Nový Malín (10)
Ruda (6)
Staré Město (5)
Vikýřovice (8)
pokračování na následující straně:

ZLATÝ ROH/SRPEN 2018

16

SPORT

OP starší přípravka - podzim 2018
kolo
4
5
6
7
8
9
1
2
3

datum,čas
25.8.2018 10:00
1.9.2018 0:00
8.9.2018 0:00
15.9.2018 0:00
22.9.2018 0:00
29.9.2018 0:00
6.10.2018 10:00
13.10.2018 10:00
20.10.2018 0:00

domácí
Vikýřovice (9)
Staré Město (5)
Horní Pomoraví (2)
Staré Město (5)
Velké Losiny (4)
Staré Město (5)
Staré Město (5)
Libina (7)
Staré Město (5)

hosté
Staré Město (5)
Bludov. (1)
Staré Město (5)
Postřelmov (3)
Staré Město (5)
Nový Malín (10)
Hrabišín (6)
Staré Město (5)
Petrov-Sobotín(8)

OP mladší přípravka - podzim 2018
kolo
4
5
6
7
8
9
1
2
3

datum,čas
25.8.2018 0:00
1.9.2018 0:00
8.9.2018 0:00
15.9.2018 0:00
22.9.2018 0:00
29.9.2018 0:00
6.10.2018 0:00
13.10.2018 9:00
20.10.2018 0:00

domácí
Bludov. (1)
Staré Město (4)
VOLNO - VOLNÝ LOS 3)
Staré Město (4)
Staré Město (4)
Šumperk "C" (6)
Staré Město (4)
Vikýřovice. (8)
Staré Město (4)

hosté
Staré Město (4)
Horní Pomoraví (2)
Staré Město (4)
Nový Malín (10)
Šumperk "B" (5)
Staré Město (4)
Obědné (7)
Staré Město (4)
Velké Losiny (9)

Staroměstské firmy se utkaly ve volejbalovém
turnaji
V sobotu 21. července jsme na multifunkčním
kurtu u fotbalového hřiště mohli sledovat volejbalový turnaj mezi staroměstskými firmami.
Turnaj uspořádal Volejbalový klub Staré Město
a zúčastnit se jej mohly jakékoli firmy ze Starého Města.
Počasí akci přálo a do boje se pustilo celkem
šest týmů z pěti místních firem. Hráli zde zástupci Národního domu, firmy PROBIO, restaurace Goldek, ski-areálu Králičák a firmy NET,
která sestavila družstva dokonce dvě. Turnaj
začal v 9 hodin ráno a trval do odpoledních
hodin. Hrálo se na dva hrané sety podle předem určeného pořadí. Některé zápasy byly vyrovnané, některé pro-

bíhaly vcelku jednoznačně. Jasným vítězem se všemi
vyhranými sety se stal tým sestavený firmou PROBIO.
(red)
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