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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červenec 2021

roč. XXVII

Anenská pouť

č. 7

I
přes
momentální
rozvolňovací
trendy
v oblasti kultury, sportu
a cestování bylo nakonec
rozhodnuto, že Anenská
pouť se bude vzhledem
k platným opatřením konat
opět ve zmenšené míře,
která se loni osvědčila.
Staré Město se tak po
dlouhých měsících opět
dočká živé hudby a jiných
vystoupení. Anenská pouť
se bude konat opět u
kulturního
domu,
tentokrát v sobotu 24.
července
v odpoledních
hodinách.
Návštěvníci se mohou těšit
na populární osobnosti
i hudební vystoupení. Po
zahájení pouti starostou

města se můžeme ve dvě
hodiny odpoledne těšit na
koncert Ondřeje Fencla a
jeho kapely Hromosvod,
která je již dvacet let
nedílnou součástí folkrockové
scény
a
pravidelným účastníkem
festivalů
a
spolupracovníkem
zajímavých
hudebních
osobností od Merty až po
Dusilovou.
Poté
bude
program patřit dětem a
zpívání
s Janou
Rychterovou.
V 17.00
přijde na řadu jeden
z nejoblíbenějších stand-up
komiků posledních let –
Lukáš Pavlásek. Po něm na
pódium přijde známá česká
zpěvačka, skladatelka i

herečka
Olga
Lounová.
Hudba bude
pokračovat i
ve
večerních
hodinách,
kdy prostor
u kulturního
domu
ovládne
Děda
Mládek
Illegal Band,
která
s živelností
sobě vlastní
hraje písně
Ivana Mládka. Kulturní
program Anenské pouti

Z Nového Malína přes Staré
Město pod Sněžníkem až
do Postoloprt - to je jen
krátký výčet letního putování výstavy Návraty volyňských Čechů. Ta přibližuje pouť českých emigrantů do Ruska od jejich příchodu v 70. letech 19. století po jejich jednotlivé
návraty do vlasti zapříčiněné různými událostmi.
Panely obohacuje soubor
dokumentačních fotografií
a osobních příběhů, jež líčí
až neskutečné životní osudy našich krajanů po celé
období jejich života na

Volyni včetně období národnostních sporů na území současné Ukrajiny. To
vše na pozadí dějin Ruska,
poté Polska a nakonec
bolševického Sovětského
svazu. Výstava též zaznamenává aktivní zapojení
volyňských Čechů v československých legiích v první
světové válce a jejich působení ve vojenských jednotkách v období druhé světové války.
Výstavu vypracovala Historicko-dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel v roce 2012 a

v roce 2017
byla doplněna
novými panely, které se
věnují návratu
černobylských
a novodobých
reemigrantů s
českými kořeny z Ukrajiny
do
své
„pravlasti“.
Výstavu
bude
možné
zhlédnout
v prostorách
bývalé prodejny biopotravin na náměstí v době od
25. 7. do pátku 20. 8. a to
vždy v neděli či po telefo-

8Kč

bude zakončen promítáním
letního kina. (red)

Putovní výstava – Návraty volyňských Čechů

nické domluvě na čísle 723
615 458. (Gol)
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PŘIPRAVUJE SE

Slavnostní otevření Dalimilovy rozhledny
- staronového symbolu Staroměstska
Několik let práce – tedy
těch stavebních prací –
dospělo ke svému konci a
9. července bude slavnostně otevřena nová rozhledna Větrově. Otevřena bude
přesně v den, ve který byla
slavnostně otevřena a
zasvěcena i její předloha, tj.
rozhledna na Sněžníku,
původně pojmenovaná na
počest prvního německého
císaře Wilhelma Kaiser
Wilhelm-Gedächtnisturm.
Otevření obou rozhleden
od sebe dělí 122 let, stejně
jako je od sebe dělí stavební postupy. Původní rozhledna byla postavena
během čtyř let a zdi se
stavěly
z místní
ruly
z kamenných moří a kamenické články pocházely
z křídového pískovce ze
Stolových hor. Ta nynější
Dalimilova rozhledna na
Větrově byla postavena

během dvou let a během
její stavby bylo využito
mnoha moderních stavebních technologií.
9. července se ostatně
můžete poprvé na vlastní
oči přesvědčit, co mají obě
rozhledny společného a co
je od sebe po celém století
odlišuje. Slavnostní otevření bude zahájeno v 11.00
hodin vysvěcením rozhledny staroměstským panem
farářem Piotrem Grzybekem. Po obědě vás slavnostním dnem provede
hudební program, během
kterého si můžete užít
Roberta Křesťana & Druhou trávu, Malina Brothers
nebo Olgu Lounovou. Během dne bude na rozhlednu vstup zdarma a zajištěno bude i občerstvení
v rámci restaurace, která
stejně jako v původní rozhledně bude v provozu i

během roku. K tomu
bude občerstvení při
slavnostním otevření
rozšířeno i o stánky.
Pokud pojedete auty,
zaparkovat
budete
moci nejblíže u chaty
Vindoška; ovšem mnoho
Staroměstských
jistě ocení i příjemnou
procházku na Větrov
s kouzelnými výhledy
do okolí.
A to je to, co kromě
podoby a funkce mají
obě rozhledny rozhodně společného –
nejen krásné výhledy
od rozhledny a z její
vyhlídkové věže, ale i
fakt, že jsou viditelné
takřka ze všech míst
Starého Města a okolí.
A tak se stane opět tato
staronová stavba dominantou Staroměstska. (red)

Léto jako každý rok
patří venkovním sportům a kurty našeho
sportovního areálu jsou
tradičně
obsazovány
volejbalisty – a několik
sezón už nejen členy
Volejbalového
klubu
Staré Město. Jedním
z důvodů, který přispěl
k rozšíření řad volejbalových hráčů, byl i Volejbalový turnaj firem,
které se poprvé rozhodl
Volejbalový klub uspořádat už před 3 lety.
Letošní, čtvrtý ročník,
se uskuteční 17. července. Turnaj je primárně určen pro týmy
společností a firem ve
Starém Městě. Jako každý
rok můžete sestavit vlastní
tým nebo třeba jen přijít
fandit. Pokud budete chtít

sestavit tým a aktivně se
zúčastnit, můžete se přihlásit
na
emailu
mlysak@centrum.cz.
Turnaj
jako tradičně proběhne na

multifunkčních
kurtech
místního sportovního areálu.

Volejbalový turnaj firem 2021

Občerstvení je zajištěno jak
pro hráče, tak pro diváky.
(red)
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Knižní tip na červenec …
Název knihy: Šikmý kostel
Autor: Karin Lednická

Podtitul knihy – románová kronika ztraceného města, léta
1894-1921 – výstižně shrnuje příběh o někdejší pastevecké
vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století
později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel,
který strmě a varovně ční do pusté krajiny. Příběh začíná důlním neštěstím z roku 1894, které zasáhlo do života obyvatel
celého kraje. V knize sledujeme tři hlavní hrdiny – Barboru,
Julku a Ludwika – každý se svým osudem bojuje po svém. Úžasná knížka, ve které najdete zpracovaná témata, o kterých se v
knížkách moc nepíše a člověk se jen diví, co se tady všechno
dělo, o čem neví. Styl, jakým je kniha napsána, vás okamžitě pohltí a ocitnete se na
začátku dvacátého století v chudém městečku plném havířů. (red, databazeknih.cz)

PROGRAM LETNÍHO KINA SNĚŽNÍK
PROMÍTÁNÍ JE ZDARMA

Šarlatán (životopisné drama ČR, 118 minut, nevhodné mládeži do 12 let)

Středa 7. 7. 2021 cca ve 21.15
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech
společenských vrstev. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale
s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit
nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a
ochranou před sebou samým…

Tichý společník (komedie ČR, 110 minut)
Středa 14. 7. 2021 cca ve 21.15
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život tady plyne
trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje oddychnout. Trefí se do doby, kdy se
její otec rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. Na místním hřbitově navíc právě došlo místo.
Rozšíření není možné, zpopelnění zcela nemyslitelné! Božský klid tak naruší debaty o nápadu místního pobudy začít pohřbívat na stojáka. Každý k tomu má co říct
a takhle živo tu dlouho nebylo. Co nakonec čeká příštího nebožtíka? A hlavně –
kdy a kdo to bude?
Ženská pomsta (komedie ČR, 88 minut, nevhodné mládeži do 12 let)

Středa 21. 7. 2021 cca ve 21.15
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i
povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich trápení má společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé
sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.

Nightlife: Na tahu (komedie, 116 minut, nevhodné mládeži do 12 let)

Sobota 24. 7. 2021 v rámci akce Anenská pouť, cca ve 22.00
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Milo žije v noci a hodně dlouho na
plný plyn. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu
svého života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit svůj život a získat ženu snů, má Milo taky
kámoše Renza. Nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se romantická schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý
večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
ČERVENCI
MIG21/DOLNÍ MORAVA OPEN
AIR
Místo: Dolní Morava
Datum: 4. července od 20.30

Hvězdy české hudební scény rozezpívají
toto léto Dolní Moravu! V rámci Dolní
Morava Open Air koncertů k nám zavítají MIG 21, Tomáš Klus a kapela MIRAI.
Přijeďte se naladit na vlnu pohody a
dobré
muziky.
Více
na
www.dolnimorava.cz

BEZDĚKOVSKÝ
LEVANDULOVÝ
FESTIVAL
Místo: Levandulový statek Bezděkov
Datum: 5. – 6. července

Levanduli si zde můžete užít všemi
smysly. Po celou dobu festivalu můžete
ochutnávat originální občerstvení v
podobě levandulové limonády, kávy,
zmrzliny, piva, klobásy s levandulí a
dalších specialit. Na hlavním pódiu je po
oba dny bohatý program a nesmějí
chybět komentované besedy o pěstování a využití bylin, bio produkci a tématu
ekologického zemědělství. Probíhají
prohlídky levandulových polí a statku.
Nechybí bohatý dětský program. Více na
www.levandulovystatek.cz

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Místo: Loučná nad Desnou
Datum: 6. července od 20.00

Projekt houslistky Markéty Janouškové
a Cimbálové muziky Jiřího Janouška
přestavuje folklórní muziku a hudbu
českých skladatelů jako B. Smetany či L.
Janáčka, která byla ovlivněna českým a
moravským folklórem.

ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY 2021
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 9. července od 19.00

ALIBABA, MICASH, VOHUBA, BG NOVA,
HOLÁTKA. 14. ročník přehlídky folkové,
bluegrassové a country muziky se
vzpomínkou na hudebníka a skladatele
Milana Žourka. Akce se uskuteční v
rámci festivalu Špek. V předprodeji 250
Kč, v den akce 300 Kč. Více na
www.dksumperk.cz

JINDŘICH ŠTREIT – DIALOGY
ŽIVOTA
Místo: Šumperk, Galerie Pavilon
Datum: 3. května - 31. srpna

Výstava s názvem DIALOGY ŽIVOTA je
výběrem z rozsáhlého fotografického
cyklu se sakrální tematikou, které se
Jindřich Štreit dlouhodobě věnuje.
Velkoformátové černobílé originální
fotografie, převážně z 80. let minulého
století. Více na www.dksumperk.cz
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SPECIÁL – LÉKAŘ

Je jistě jen málo lidí, kteří by si v uplynulých měsících nepovšimli zásadní události, která rozhýbala město a spustila vlnu pozornosti daleko za hranicemi našeho katastru. Naše praktická lékařka pro dospělé MUDr. Lenka Vysloužilová se po mnoha letech svého působení ve staroměstském obvodu rozhodla pro odchod do důchodu a mnozí se trápili otázkou, jak to teď bude s lékařskou péčí.
Praktická lékařská péče je
důležitá kdekoli, ale zde
v podhorské obci s delší
dojezdností do lékařských
zařízení, si jí považujeme o
to více a odchod každého
lékaře z našeho města může
znamenat pro lidi bolestnou
ztrátu. Nedostatek praktiků,
kterým se vyznačují poslední léta v celé republice, zasahuje venkov ještě ve větší
míře. Pokud ve městech trvá
dlouho, než odcházející
praktičtí lékaři za sebe najdou náhradu, pak na vesnicích často dochází k rušení
ordinací a pro místní obyvatele se stává primární péče
téměř nedostupná.
V počátcích hledání náhrady
za
odcházející
lékařku
MUDr. Vysloužilovou to
vypadalo, že podobný osud
postihne i Staré Město a moc
nadějí se nám nedostávalo.
Naštěstí se kampaň rozjela
všemi směry a vše se nakonec v dobré obrátilo; dokonce se zástupcům města
ozvalo hned několik zájemců.
Po mnoha měsících
usilovného hledání tak od
července přivítáme nového
lékaře MUDr. Martina Nováka. Oba lékaře – odcházející
MUDr. Vysloužilovou i nově
nastupujícího MUDr. Nováka
– jsme poprosili o krátký
rozhovor.

MUDr. Lenka
Vysloužilová

Následující řádky bychom
rádi využili k tomu, abychom se prostřednictvím
krátkého rozhovoru rozloučili s MUDr. Vysloužilovou a
poděkovali jí tak za téměř
20 letou praxi ve Starém
Městě. Pomohla mnoha
lidem – proto jí přejeme
zasloužený odpočinek, méně
starostí a více zdraví kolem
sebe.

Kde jste pracovala před
svým
příchodem
do
Starého Města a proč jste
se rozhodla vzít obvod ve
Starém Městě?
Po promoci jsem nastoupila po povinné nemocniční praxi
a s mateřskými přestávkami
– na bezmála 10 let jako
praktická lékařka v Brně. Po
přestěhování do Šumperka
jsem pracovala 6 let na plicním oddělení šumperské
nemocnice. Posledních 20 let
byla mým působištěm ordinace ve Starém Městě. Nelze
přímo říci, že jsem cíleně
vzala staroměstský obvod.
Prostě byl zrovna volný,
místní lékař se stěhoval do
Olomouce.
Bylo pro vás v počátcích
na praxi v tomto obvodě
něco např. překvapujícího, popř. měla praxe obvodního lékaře zde nějaká
specifika?
Nemohu tvrdit, že by mě v
tomto obvodě něco výrazně
překvapilo, věděla jsem, do
čeho jdu. Je známo, že lékařská praxe odloučená od
ostatních
zdravotnických
zařízení má svá specifika,
stejně jako obec kousek od
státních hranic a její obyvatelé. Skutečnost má očekávání vcelku naplnila.
Co na práci v našem obvodě bylo zajímavého, pozitivního?
Zajímavé je samotné Staroměstsko. Podhůří Kralického
Sněžníku s krásnou, místy
nedotčenou přírodou. Zajímaví jsou i lidé, kteří v těchto
drsných podmínkách dokáží
žít, pracovat a podnikat.
Bylo naopak na práci v
našem obvodu něco těžkého či složitého?
Ano, těžkosti vyplývají ze
samotných specifik venkovské lékařské praxe. Praktický
lékař na poliklinice ve městě
má za zády laboratoř a rent-

gen, o patro výš odborné
ambulance – interní, diabetologickou, hematologickou
a další. Naproti tomu venkovský lékař si na mnohé z
případů, které by jinde řešil
specialista, musí stačit sám.
Rovněž systém financování
primární péče příliš nenahrává venkovským ordinacím. Lékaři jsou placeni
kapitační platbou za registrované pacienty. To je výhodné pro obvody s větším
množstvím mladých, zdravých a pracujících lidí, kteří
lékaře příliš nevyhledávají.
Takových je vyšší procento ve
městech a v příměstských
satelitech. Jednou větou lze
říci, že vesnická praxe znamená víc práce za méně
peněz.
Jaká je podle vás role
„vesnického" lékaře v
takovýchto oblastech?
Částečně jsem na to odpověděla v předešlé otázce. Role
venkovského lékaře je oproti
městskému
diametrálně
odlišná. Pokud lékař na poliklinice onemocní či odjede
na dovolenou, ostatní jej
snadno zastoupí. Když se
odstěhuje, odejde do penze či
zemře, ostatní si jeho pacienty - pokud nepřijde nástupce
– snáze rozeberou. Romantizující představa, že řídící
učitel, farář a doktor tvořili
intelektuální elitu české
vesnice, patří spíš do obrozenecké literatury. Přesto lze
říci, že venkovský lékař jistou
odbornou autoritu představuje a může řadu lidí k péči o
své zdraví a správnému
životnímu stylu inspirovat.
Jaký vztah jste si za tu
dobu
vybudovala
ke
Starému Městu, popř. jeho
obyvatelům?
Určitě mnoho lidí, které jsem
za dobu své praxe ve Starém
Městě poznala, mi bude
scházet. Především moje

obětavá zdravotní sestra,
která se věnovala našim
pacientům s mimořádnou
péčí. Stýskat se mi bude i po
mnohých pacientech, zejména těch, kteří si uměli vážit
svého zdraví.
Na co se těšíte po odchodu
z praxe?
Těším se především na odpočinek. Budu mít víc času na
domácnost i velkou zahradu
plnou květin. Že nebudu mít
dlouhou chvíli, o to se postarají čtyři vnoučata, která nás
pravidelně navštěvují.
A její dlouholetá zdravotní
sestra Zlata Pařízková
dodává: Ráda bych poděkovala MUDr. Vysloužilové za
téměř dvacetiletou poctivou
a obětavou každodenní péči
o naše pacienty, za její pracovní nasazení a dlouholetou spolupráci. Během naší
společné praxe díky paní
doktorce došlo např. k modernizaci ordinace, k rozšíření odběrových dnů, k
rozšíření zdravotní péče
Charity Šumperk, která je
velkým přínosem pro naše imobilní pacienty, k
elektronizaci systému. Připojuji poděkování paní
Zdence Nejedlé za její ochotu při zastupování v ordinaci. Paní doktorce upřímně
děkuji i jménem všech pacientů a přeji krásné dny
naplněné radostí, klidem,
pohodou a pevné zdraví.

MUDr. Martin
Novák

Na následujících řádcích
bychom vás naopak rádi
seznámili
s přicházejícím
praktickým lékařem MUDr.
Novákem, který se od července bude starat o vaše
zdraví a pomáhat vám, aby
se vám žilo lépe.
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Co byste nám na sebe
prozradil úvodem?
Jmenuji se Martin Novák,
narodil jsem se v Šumperku
a od pěti let bydlel v
Bohdíkově, kde jsem i chodil
do prvních tří tříd základní
školy. Poté jsem kvůli hraní
hokeje přestoupil na ZŠ do
Šumperka, kde už jsem
dochodil zbytek základní
školy. Na střední školu jsem
šel nejprve do Brna, na
Moravské gymnázium s
anglickou
profilací.
Po
druhém ročníku jsem na rok
přerušil studium a odletěl na
jeden rok do USA na jejich
klasickou střední školu v
malém městečku na severu
státu New York. Poté jsem
pokračoval
studiem
na
šumperském gymnáziu. Po
vzoru svých rodičů jsem se
rozhodl vystudovat medicínu
a to na lékařské fakultě v
Ostravě, kde jsem dostudoval
v roce 2017. V Ostravě jsem
poté zůstal a nastoupil na
interní oddělení Vítkovické
nemocnice,
kde
jsem
pracoval 3 a půl roku, z toho
jsem měl rok na starost

oddělení následné péče. S
manželkou jsme se potkali na
škole a je také lékařka –
dětská neuroložka, nyní
čekáme první dítě. Svatbu
jsme měli loni v létě v
šumperském kostele.
Jaké máte koníčky?
Ve volných chvílích hodně čtu
o všem možném, od historie a
politiky až po teologii, k
tomu rekreačně sportuji. Od
mala jsem kromě hokeje s
tatínkem jezdíval na kole,
během
studií
jsem
si
vyzkoušel bojová umění a
box. S manželkou občas
zajdeme na horské túry, v
zimě na běžky a snowboard.
Rád ochutnám i dobré pivo.
Můj nejnovější koníček je
trochu nevšední, a to
ministrování na katolické
tradiční latinské mši u
Olomouce, v budoucnu snad i
někde blíže. Doufám, že
velkou část mého volného
času již brzy zaberou moje
děti.
Proč jste se rozhodl pro
všeobecné lékařství?
Vždy se mi líbilo brát
pacienta komplexně, od hlavy

až k patě. Není pro pacienta
nic horšího, než běhání od
vyšetření k vyšetření, aniž by
to měl kdo zkompletovat. I z
toho důvodu jsem nejprve po
škole nastoupil na internu,
která má z hlavních oborů
medicíny největší rozptyl.
Bohužel ale při dnešní
vytíženosti
nemocnic,
nedostatku
lékařů
a
narůstající byrokracii není
na pacienty tolik času, kolik
by mělo být, proto se mi líbí
práce obvodního lékaře,
který své pacienty zná a má
na ně více prostoru.
Proč jste se rozhodl pro
relativně vzdálený a malý
obvod a ne pro práci
v nemocnici či ambulanci
ve větším městě?
Vzdálený obvod to pro mě
naštěstí není, takže se dá říci,
že se konečně vracím domů.
Nemocnice má jistě své
přednosti a pozitiva, ale 3 a
půl roku v nemocnici mi
stačilo k tomu, abych zjistil,
že
mi
více
vyhovuje
ambulantní režim. Jakožto
rodák ze zdejšího kraje se
stále cítím lépe na venkově,
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než ve velkoměstě, proto mi i
více vyhovuje malý obvod,
kde se lidé lépe znají.
Jaká jsou podle vás
specifika
praxe
„vesnického“ lékaře?
„Vesnický“ lékař se musí v
mnoha
ohledech
více
spoléhat na sebe, protože
jiná zdravotnická zařízení
jsou vzdálená. Oproti tomu
ale své pacienty zná lépe, než
„městský“ lékař, což mu dává
určitou výhodu a lépe se mu
pak určuje léčebný postup,
který je více „šitý na
míru“ pacienta.
Proč jste si vybral právě
Staré Město?
Jsem silně vázán na domov,
za který považuji celý tento
region. Již od mala jsem na
kole jezdil přes Staré Město a
vždy se mi tu líbilo, stejně
jako ve zbytku našeho koutu
republiky. Staré Město je
malebné, s dlouhou historií,
navíc zasazené do překrásné
krajiny. Když se tu pak
uvolnilo místo praktického
lékaře,
neváhal
jsem.
(Janouskova)

Hledáme schopného kolegu/ kolegyni do našeho týmu na pozici:

Mechanik strojního zařízení.

Náplní práce je:
 zavádění nových technologií do výroby
 zajištění plynulého chodu stávajících technologií ve výrobě

Jaká/ý ideálně jste, co znáte, umíte či máte:
 střední odborné vzdělání technického zaměření (ideálně maturita)
 praxe vítána
 schopnost pracovat a rozhodovat se samostatně, spolehlivost, zručnost
 znalost práce na PC
 ochotu pracovat a učit se novým věcem
 poctivost a chuť do práce
 řidičský průkaz skupiny B
Nabídnout Vám můžeme:







odpovídající mzdové ohodnocení
rozvíjející se, otevřené prostředí, s možností zasahovat do systémových nastavení a přicházet s vlastními nápady
stabilní práci v české firmě podporující ekologické zemědělství
škálu firemních benefitů (sleva na firemní produkty, penzijní či životní pojištění, příspěvek na stravování, služební mobil)
možnost dalšího profesního růstu, rozvoje a seberealizace

Zajímá Vás víc? Kontaktujte nás tel. 731 239 009 nebo emailem personalni@probio.cz.
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SPECIÁL

Klobouk dolů učitelé aneb tak trochu podivný
školní rok

Právě máme za sebou závěr školního roku. Trochu prapodivného a pro mnohé žáky, studenty i učitele jistě těžkého a plného nových neznámých. A my bychom tuto dobu rádi využili k tomu vzdát právě učitelům tak trochu hold
za práci, která je ve společnosti sice často podceňovaná, ale ve skutečnosti je nejen složitá, ale i neskutečně zodpovědná. Není totiž nic jednoduchého na tom vzdělávat a vzbuzovat v lidech zájem o svět kolem sebe. A zároveň
nést zodpovědnost za křehkou duši dětí, které ze své vlastní podstaty teprve tápou a mohou tak být velmi snadno
vychýleny svými vzory jakýmkoli směrem – dobrým i horším. A okamžitá zpětná vazba učitelské práce – těch několik párů očí, na kterých okamžitě poznáte, jestli jste to udělali správně nebo jste to prohráli – může být buď
velmi motivující nebo stresující. Každou hodinu balancují mezi úspěchem a neúspěchem a respekt si musí získávat znovu a znovu s každým novým žákem. Tak co, nezní to zase tak jednoduše, jak to často vidíme, že? Tak buďme shovívaví a podporujme dobré učitele. Všichni je potřebujeme – jednak se učíme celý život a navíc se vzděláním přichází větší blahobyt – ve všech oblastech života.
Níže nám odpovědělo několik bývalých žáků staroměstské základní školy na otázku, který učitel vám obzvláště vyvstane
na mysli, když si vzpomenete na svá žákovská léta, a proč?
Milada Kubíčková
S odstupem času vzpomínám na základní školu ve
Starém Městě dobře. Zvlášť
na paní učitelku Krňávkovou, která měla individuální
přístup, přičemž neřešila
sociální postavení rodin ve
společnosti. Když jsem se
rozhodla jít na střední
zdravotnickou školu, podporovala mě a poskytla mi
materiály na přípravu. A
nejen za to jí patří velký dík.
Nemohu opomenout pana
učitele Rocha, který byl
zvlášť pro něžná pohlaví na
naší škole spíše takzvaným
,,svatým obrázkem" a věřím, že kdybychom měli ze
zeměpisu například pana
učitele Hniličku, odnesu si z
tohoto předmětu určitě víc.
Dobré vzpomínky mám i na
paní učitelku Macháčkovou,
která nejen že se snažila
nás vzdělat po jazykové
stránce, tak mám i krásné
vzpomínky na hudebně
pohybové kroužky které
vedla. Legendární čtyřbarevné sešity paní učitelky
Novotné se mi také kladně
vryly do paměti a dějepis
byl jedním z mých oblíbených předmětů. Celému
tehdejšímu
učitelskému
sboru bych tímto ráda poděkovala a věřím, že i oni na
nás mají dobré vzpomínky,
stejně jako my na ně. S
úsměvem musím ovšem
dodat, že některé učební

praktiky, jako hod klíči,
vytahání za kotletu, nebo
výpad tužkou pod žebra by
dneska nejspíš u dětí ani
jejich
řidičů
neprošel,
ovšem můj názor je, že by
to někteří potřebovali.

Adam Neuman
Z mých let na základní škole
ve Starém Městě nejvíce
vzpomínám na paní učitelku Bechrovou. Není to jen
kvůli tomu, že celý druhý
stupeň byla mou třídní
učitelkou, ale zejména kvůli
jejímu skvělému, přátelskému přístupu. I když se
ve třídě vyskytly určité
problémy, paní Bechrová s
námi vždy měla dostatek
trpělivosti, a celkově nám
byla těch 5 let výborným
vzorem.
Také bych rád zmínil pana
ředitele Šikulu, jeho výborné organizační schopnosti a
humor, a paní učitelku
Milušku Novotnou, která se
k nám vždy chovala mile a
často se nechala přemluvit
ke sledování filmů místo
vyučování.

Jana Lysáková
Učitelů ze základní školy mi
v hlavě utkvělo více. Asi se
nedá zapomenout na učitelku první třídy paní Černínovou nebo na Lenku
Jílkovou, která mne provázela nejdříve jako trenérka
sportovní gymnastiky a
později také jako učitelka

matematiky. U ní nikdy
vysoko nebylo dost vysoko
a vždycky šlo všechno udělat lépe :-). Člověk na sobě
prostě musí makat. Pan
učitel Trutman taky nic
zadarmo nedával a já teď
používám jeho vysvětlení
toho, jak se něco stane
"blbým". On mluvil o fyzice,
že člověk se neučí a utečou
mu základy. Bez základů se
nedá stavět a pak to člověka
nebaví, protože to neumí a
nechápe, o čem se mluví
dál... a nemusí to být jen
fyzika.
Jiří Gol
Ačkoliv mně to nepřijde
jako dlouhá doba, je to již
pár let, co jsem budovu
(budovy) naší základní
školy navštívil naposledy.
První, na co si vzpomenu,
jsou kamarádi, se kterými
se mám to štěstí potkávat, i
když třeba už ve staroměstské domovině nebydlí. Rád
vzpomínám na hodiny přírodopisu, a to nejen kvůli
učebně s vycpaným tetřevem, ale také díky paní
Krňávkové, která mi pomohla pootevřít pomyslné
dveře od tajů přírody, kterou jsem tak nedočkavě
pozoroval z oken učebny. Je
těžké jmenovat všechny
učitele, nemám na to ani
prostor, určitě však chci
poděkovat
manželům Hniličkovým, na které
vzpomínám nejraději. Plni-

li-li jsme své úkoly svědomitě, dali nám vždy volnost
a hlavně důvěru, po které
mladý člověk tak touží. O to
více jsme se pak snažili
důvěru v nás vloženou
nezklamat. Dodnes si toho
vážím.
Vzpomínám si ještě na
zarostlé skleníky na školních pozemcích a na své
zklamání ze skutečnosti, že
naše ročníky práce na "pozemcích" úplně minula.
Tenkrát jsem to viděl jednoduše jako nespravedlnost
- starší sourozenci mohli
okopávat mrkve a já musel
být celý den zavřený v
učebnách. Dnes už vím, že
se naučit vztahu k půdě
nelze ze dne na den. Tím
spíše by to ani ve školách
nemělo býti opomíjeno,
zejména v dnešní době.

Jitka Urbanová Pešková
Na každého z pedagogů
staroměstské
základní
školy z mých školních let
1989 - 1998 mám rozmanité vzpomínky. Jsou to
vzpomínky jak dobré, tak
horší, protože každý z nás
má silnější i slabší stránky,
které se v jakémkoliv vztahu vždycky nějak projevují
a vztah se díky nim utváří.
Nejinak je tomu i ve vztahu
učitel a žák. Kdybych však
měla vyzdvihnout učitele ze
základní školy, kteří mi tzv.
sedli, pak by to byly určitě
paní učitelky na 2. stupni,
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Ludmila Macháčková, Miluše Novotná a Marie Maňasová. A nejen proto, že mě
učily z humanitních předmětů, které mě bavily a šly
mi tak nějak samy od sebe.
Na češtinu, literaturu a
němčinu jsem se těšila a
paní učitelky mi svým
vstřícným přístupem poskytovaly dostatek možností, abych se mohla realizovat tak, jak jsem potřebovala. Pedagogové z matematiky a podobných předmětů
mi doufám tentokrát prominou, protože já opravdu
nejsem technický typ.
Ivana Janoušková
Všechny stupně i učitelé
staroměstského vzdělávání
ve mně zanechali vzpomínky, a jak už to u dětství
bývá, povětšinou pozitivní.
Díky jeslím sice nemám
ráda pastelové barvy tehdejší šatny, ale mateřskou
školku už jsem zbožňovala.
Na základní škole potom
moje “ukecanost” učitele
vystavovala nelehkým výzvám. Někteří ji zvládali s
větší grácií, u někoho vyžadovala více sil a trpělivosti.
Vzpomínek je spousta, ale

nyní už v hlavě zůstavují
nejvýrazněji jen jednotlivé
zážitky. Například mi v
mysli vyvstává pan učitel
Chytil, který byl pro mě
nejen lidsky, ale i profesně
inspirujícím učitelem –
například byl otevřený k
mým názorům a nesnižoval
je, jen proto, že pocházely
od dítěte. A to nebývalo tak
obvyklé, jak by se zdálo! A
jak díky němu miluji mapy!
Milé vzpomínky mám i na
pana ředitele Černého,
který kdysi nevinně prohlásil, že mi jdou jazyky – jakoby předpověděl, kterým
směrem se v životě vydám
 A rozhodně ve mně od
základní školy zůstala i
láska k češtině i dějepisu,
sportu i chemii, a přírodě –
takže díky všem učitelům
na obou stupních, kteří mě
na té cestě provázeli a vložili do mé životní mozaiky
byť jen malý kamínek.
Jan Chytil
Pan Ladislav Popelka, to je
učitel, který mi při vzpomínce na základní školu a
učitele utkvěl v paměti snad
nejvíce. Tehdy starší pán
menšího
vzrůstu,

s nezapomenutelným pohledem do „prázdna“. Člověk dost vznětlivý, vyžadující pozornost ostatních i za
cenu fyzických trestů (tzv.
z lásky… jak tomu říkával).
Vzhledem k tomu, že i můj
otec byl členem učitelského
sboru, byla zde jistá náklonnost, a proto můj pohled, vzpomínka na tohoto
svérázného až pošetilého
učitele je úsměvná a jedna
z nejvýraznějších.
Vladimíra Hlaváčková
Nejvíc mi utkvěla v paměti
asi paní učitelka Jílková,
zejména proto, že jsem díky
ní získala dobré základy
matematiky. A to byl bezesporu dobrý start pro mé
současné povolání analytičky. Navíc vedla i kroužek
gymnastiky, takže to byl
pro mě užitečně/pohybově
strávený mimoškolní čas.
Za zmínku stojí taky pan
učitel Novák, který mě ze
všech učitelů angličtiny
naučil nejvíc.
Zdeněk Průša
Každý z nás má krásné
vzpomínky na školní časy,
které nám zůstávají v pa-
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měti a našich srdcích po
celý život. Rádi se vracíme
do dětských let. Jako průměrný žák s nezájmem o
školu jsem se vždycky nemohl dočkat, až skončí
vyučovaní a já půjdu hrát
kuličky k panelákům nebo
na Krupou na ryby nebo na
hřiště, kde jsme mohli pokaždé potkat našeho učitele
pana Chytila, který nás učil
přírodopis. Při výkladu
jsme
naslouchali
s nadšením, že se vždy
dovíme něco nového o
přírodě kolem nás, která
nás opravdu bavila. Jako
učitel tělocviku nás inspiroval a naučil všestrannosti,
nejen k fotbalu, i když ten
byl ve Staráku vším. Byl pro
mě velkým vzorem slušného člověka, inspiroval mě
jako učitel i sportovec. Když
připočítám ostatní členy
učitelského sboru, spolužáky, kamarády i bratrance,
musím říct, že to bylo krásné dětství a děkuji Bohu, že
jsem mohl vyrůstat právě
ve Staráku. (Janoušková)

ČERVENCOVÉ VAŘENÍ

Rajčata plněná mletým masem
A je to tady. Léto je v plném proudu, zahrádky začínají přinášet to nejlepší a sezónní zelenina nabízí spoustu lákavých chutí za málo peněz. My se dneska podíváme na rajčata.
Ingredience: 4 ks velkých masitých rajčat, mořská sůl a čerstvě namletý pepř, olivový olej, 1 ks červené cibule, nakrájené
nadrobno, 3 stroužky nasekaného česneku, 200 g mletého hovězího masa, 1 lžička tymiánu, 50 g strouhanky, 100 g sýru
Gruyére (nebo jiný kravský sýr), 2 lžíce nasekané hladkolisté petržele

Postup: Předehřejte troubu na 160 stupňů. Z rajčat odkrojte horní část. Použijte lžíci, pomocí které odstraňte střed a semínka – dávejte pozor, abyste nepropíchli rajče. Vnitřek rajčat posolte a položte je na ubrousek, aby ztratily přebytečnou
vodu. Mezitím zamíchejte mleté hovězí maso s 1/2 hrnkem strouhanky, najemno nasekanou cibulí, nasekanou listovou
petrželí, přidejte lžičku tymiánu, 2 lžíce olivového oleje, sůl a pepř. Směsí naplňte vydlabaná rajčata a nahoru navršte nastrouhaný sýr Gruyére, pokapejte olivovým olejem, navrch položte vršky rajčat. Takto plněná rajčata dejte na plech na
pečicí papír a pečte ve vyhřáté troubě asi 40 minut. Servírujte s čerstvým pečivem. Dobrou chuť!

INZERCE

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

ZLATÝ ROH/ČERVENEC 2021
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ZAJÍMAVOSTI

Po katastru Starého Města do čtyř světových stran
Na divoký západ bez koně a svištícího lana
Označit nejzápadnější bod
našeho katastru jsme se
vydali v úterý 11. května ve
směru od osady Sklené.
Nachází se na Sušině ve
výšce 1321 m.n.m.
S ruksakem na zádech a
vybaveni turistickými holemi jsme vyrazili po zelené
značce z rozcestníku Pod
Babuší. Jarní sluníčko nabíralo na síle a dostalo se
z části i do lesa, kterým
jsme museli projít do výšky
1230 m. Nezpevněná lesní
pěšina se vlivem masivního
tání
sněhu,
změnila
v horský
potůček.
V rovinatém terénu nás
čekaly zrádné mokřiny,
které bylo místy nemožné
projít suchou nohou. Nebyla nouze ani o zledovatělé
hromady navátého sněhu,
které svou pevnost pouze

předstíraly. O jejich stabilitě jsme se přesvědčili až
v momentě, kdy jsme po
koleno uvízli ve sněhu. I tak
jsme zdárně stanuli na
rozcestníku Babuše, tělu
doplnili tekutiny, pořídili
snímek a pokračovali na
Podbělku. Na rozcestníku
ve schránce jsme objevili
zápisník. Poslední záznam
byl ze začátku ledna od
dvou dívek ze Zábřehu (Na
Sněžník jsme nedošly, ale
my se vrátíme). Na vrchol
Sušiny nás čekalo převýšení 78 m na krátkou vzdálenost 600 m. Poplácali jsme
se po ramenou a zrychlili
tempo v domnění, že to
nejhorší máme za sebou. A
pak se to stalo. Levá noha
se propadla po koleno do
sněhu, pod nímž si tající
sníh z vrcholu razil cestu.

Bota byla v okamžiku
nacucaná vodou a
všude kolem sníh,
takže nebylo možné
nic, než jít dál až k cíli.
Asi 200 m pod rozcestníkem Sušina jsme
vybrali zdravý strom
kousek od cesty a
umístili tabuli – Divoký
západ. Kvapem opouštíme Mokrý hřbet,
který nás nemilosrdně
bičuje silným větrem.
Vracíme se zpět stejnou
cestou. Bota nabobtnala,
měla jsem pocit, že jdu v
papuči a vesele jsem čvachtala až na Podbělku. Bylo
jasné, že takhle dolů nedojdu. Na kousku suchého
místa jsem botu zula a
s hrůzou zjistila, že se podrážka oddělila a šklebí se
na mě žraločí tlama. Zbytek

INZERCE

zpáteční cesty jsem absolvovala s onucemi ze šátku,
igelitovým pytlíkem a provázkem kolem boty. Sušina
nám ukázala, jak proměnlivou má tvář, krásnou, ale i
drsnou.
Hoře věnujeme
poslední pohled a směrem
k ní vysíláme vzkaz: Přijdeme znovu a bude nás
víc. (Pavelková)

Vinotéka pod Sněžníkem - Penzion Windy
Nově ubytování v penzionu Windy od 1.7.2021 přes kontakty vinotéky.
(tel.732302862 nebo na portále e-chalupy.cz)
Vinotéka nabízí:
Čepovaná i lahvová vína, čepované pivo, zmrzlinu, zákusky, cukrovinky, produkty z regionu Jeseník…
K zakoupení i suvenýry z výletu pro mlsné jazýčky.
Přijímáme objednávky na zákusky, dorty, veky…
Ve vinotéce můžete využít i posezení dle vládních nařízení.
Těšíme se na Vás a přejeme všem příjemně prožité prázdniny.

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
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MĚSTO

Výpis z Usnesení z 67. Rady města Staré
Město ze dne 31. 5. 2021
657. Rada města ruší usnesení Rady města č. 637 ze dne
26. 4. 2021 z důvodu chybně uvedeného období provozu
mateřské školy a školní družiny o hlavních prázdninách
(červenec – srpen 2021)
658. Rada města schvaluje Provoz Mateřské školy a Školní
družiny ve Starém Městě o hlavních prázdninách - uzavření
od 26. 7. do 8. 8. 2021
659. Rada města schvaluje zařazení žádostí D. G. a J. Slováka
o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt.
660. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
1079, ost. plocha o výměře 212 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město a Bc. M. K.,
Víta Nejedlého 545/37, 682 01 Vyškov a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy
661. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku
p.č. 2401/1, ost. plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Nová Seninka mezi městem Staré Město a Bc. Z. H. Loosova 9, 638 00
Brno a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
662. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení pivních setů
pro SK Severka Šumperk za účelem uspořádání sportovní
akce Mistrovství ČR v orientačním běhu na krátké trati ve
dnech 12. – 13. 6. 2021
663. Rada města schvaluje uspořádání závodu horských kol
– XC Hynčice pod Sušinou 2021 dne 24. 7. 2021 pro Cyklo
team KOLÁRNA, z.s.
664. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti k
umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení
(dle GP č. 1059-226a/2020 a č. 1059-226/c/2020) mezi
městem Staré Město a CETIN a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy

Z jednání zastupitelstva města
č. 18 ze dne 24. května 2021

Jednání se zúčastnilo 14 zastupitelů a 8 občanů. Schválený
program měl devět bodů. Celé jednání trvalo téměř pět
hodin. Materiály k jednotlivým bodům obdrželi členové ZM
společně s pozvánkou. Nejobsáhlejší byla problematika
majetkoprávních záležitosti, která obsahovala celkem 18
bodů. Týkala se záměrů prodeje, prodejů a směn pozemků.
Ne všichni žadatelé byli uspokojeni. Projednávání těchto
majetkových záležitostí trvalo bez 15 minut tři hodiny.
V diskuzi k této problematice zazněla řada návrhů a podnětů, např. k cenám pozemků, k případnému omezení prodeje
pozemků v některých místních částech města. Usnesení
však nebylo přijato žádné.
Na základě žádosti Okresního soudu v Šumperku byly Milena Mikundová a Jiřina Žižková zvoleny do funkce přísedících.
Na jednání zastupitelstva byla řešena i palčivá otázka odpadů. Starosta města informoval, že rada města schválila
cenovou nabídku společnosti RYVAK s.r.o. na vypracování
Situační analýzy systému nakládání s komunálními odpady
ve Starém Městě včetně místních částí. Lukáš Koreš požaduje k analýze více informaci. Dále sdělil, že byla provedena
analýza rekreačních objektů v Hynčicích pod Sušinou, kde
je řada větších rekreačních zařízení, které poskytují ubytování, nemají smlouvu s firmou SUEZ CZ, ale platí obci 650,-

665. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor (předsíň, WC, čekárna, pracovna sestry, ordinace,
el. léčba, šatna, WC a přísl.) o celkové výměře 82,4 m2
v domě č. p. 318 ve Starém Městě
666. Rada města schvaluje konání kulturní akce Anenská
pouť 2021 ve zmenšeném rozsahu, dle předloženého návrhu
667. Rada města předloží k projednání a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace na činnost a granty neziskových organizací pro rok 2021 dle návrhu

Rada města bere na vědomí:
- oznámení Junák – český skaut, stř. Rybárny, Hradec
Králové o konání letního skautského tábora ve dnech
5. - 18. července 2021 v Chrasticích
- žádost Mgr. F. R. o prodej pozemků p.č. 114 a p.č. 151/2 ,
v k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost
bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
- žádost Ing. M. J. o prodej pozemků p.č. 2224/73, p.č. 1023
a p.č. 647 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím,
že žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
s tím, že Žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- informaci tajemníka MěÚ o povinnosti podání průběžného
oznámení veřejných funkcionářů do centrálního registru
oznámení do 30. 6. 2021 (zák. č.159/2006 o střetu zájmů)

Kč/rok. Květoslav Hrabec konstatoval, že podobná situace
je i v Kunčicích. Celou situaci by chtělo řešit komplexně.
Před zahájením diskuze informoval místostarosta Karel
Raczek, že na uvolněné místo praktického lékaře ve Starém
Městě po MUDr. Lence Vysloužilové nastoupí od 1. 7. 2021
MUDr. Martin Novák.
V diskuzi se projednávala záležitost pronájmu zemědělských pozemků (Pachtovní smlouvy. O připomínkách
a návrzích k tomuto bodu se nehlasovalo, nebylo přijato
žádné usnesení. Vlastimil Peštál se zeptal, jak probíhá výběr pronájmů pozemků na zřízení zahrádek. Dle jeho názoru se zahrádky zakládají v místech, která pro to nejsou
určena, staví se ploty bez povolení. Alena Windová konstatovala, že město nemá vymezené prostory pro zahrádky.
Nemělo by vedení města vytipovat vhodné pozemky, které
by mohly být nabídnuty zájemcům o zřízení zahrádky?
Starosta města informoval, že firma, která staví Lesopark,
poslala nabídku, že stavbu Lesoparku dokončí do konce
roku. Problém je s financováním celé akce v letošním roce,
rozpočet s tím nepočítá. Celá diskuze trvala více než dvě
hodiny, k žádným závěrům se zastupitelé nedopracovali,
žádné usnesení nebylo přijato. Zda a jakým způsobem rada
města reagovala na připomínky a podněty z jednání zastupitelstva nebylo v době uzávěrky známo.
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SPOLEČNOST

Společenská kronika

SPOLU PĚŠKY KOLEM SVĚTA
aneb zprávy z cesty

V červenci oslaví svá významná životní
jubilea:
Anna Durďáková

Smekáme klobouk před všemi, co chodí a běhají a k tomu
zvláště před těmi, kteří to dělají pro dobrou věc! Ušli jsme
společně už přes 14 tisíc kilometrů (momentálně putujeme Tichomořím), a tak můžeme pomalu přemýšlet o
zajímavém projektu pro zlepšení života ve Starém Městě!

Bartolomej Gábor
Oldřich Gronych
Eva Krsičková

Chodí nás už bezmála 300 včetně dětí ze školky i školy!
Chodí za nás i v USA, Španělsku či Polsku! Nejmladším je
rok a nejstarším téměř 90 let.
Je jasné, že SPOLU zvládneme úžasné věci!!!

František Filipčík
Miroslav Klemeš

Jindřiška Kuběnková

Pokud se chcete přidat, můžete vyplnit online formulář
na stránkách města nebo si vyzvednout tištěný v TIC.

Anna Neumanová
Marie Nožičková

František Stanzel

SPORTOVNÍ AREÁL OTEVŘEN

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

Narození
Patrik Kužma
Lucie Pelechová
Barbora Pěničková
Patrik Sitta

Úmrtí
Kamila Gáborová
Rostislav Karabec ml.

Sportovní areál u hřiště je opět otevřen
pro veřejnost.
OTEVÍRACÍ HODINY

ÚTERÝ – NEDĚLE
14.00 – 20.00
Ceník a pravidla užívání kurtů a minigolfu naleznete na nástěnkách města nebo
v Infocentru.

INZERCE

Pro 1 roubenou chalupu ve Velkém Vrbně, 80 m od nástupní stanice vleku na Paprsek,
HLEDÁM
spolehlivou paní na úklid a předávání
roubenky rekreantům v zimním a letním období
(cca 10 a 10 týdnů).
Úklid a předávání je vždy v sobotu.
Na jaře a na podzim je předávání pouze občasné na víkend nebo
prodloužený víkend.
Zájemci volejte p. Procházka
tel: 608 925 250

ZLATÝ ROH/ČERVENEC 2021
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DĚTI

Vítání občánků 2021

Zástupci města přivítali nové občánky Starého Města 28. května 2021 v obřadní síni. Pozváno bylo třináct dětí a samotného vítání se účastnilo jedenáct dětí narozených v uplynulém roce. Poděkování patří paní učitelce a dětem z MŠ za kulturní
program a sestrám Janě a Barboře Panským, které program zpestřily hudebním doprovodem na kytary.

Mateřská škola na lezecké stěně

Předposlední týden školního roku se v mateřské škole
konal projektový den zaměřený na horolezectví. Dopoledne v tělocvičně bylo
určeno pro nejstarší děti. Ty
si mohly vyzkoušet různé
dovednosti zaměřené na
horolezectví – zkoušely lézt
i slaňovat, udržet balanc na

napnutých lanech, zacházet
s karabinou,
vzájemně
spolupracovat a nakonec i
lézt po lezecké stěně. Dopolednem je prováděli členové
Sportovního klubu Outdoor
Jeseníky Veronika a Martin
Škrottovi, Jaroslav Hubyč,
Petr Maňas a Karel Roháček, kteří zde zaštiťují i

horolezecký kroužek pro
školní děti. Celá akce byla
skvěle připravená a dle
nadšené reakce přítomných
dětí zřejmě za pár let přibude
horolezeckému
kroužku pár dalších nadšených členů. A než budou
moci lézt samostatně, jsou
všechny malé děti a jejich

rodiče vítáni na hodiny
lezení pro veřejnost, které
se budou konat opět od září
a kde je instruktoři naučí
všechny potřebné dovednosti k lezení pod vedením
svých rodičů.(red)
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Modelování keramiky v mateřské škole
Modelínu a modelování
hmoty mají děti moc rády.
Modelují i kluci, kteří jinak
výtvarnou výchovu moc v
oblibě nemají. Modelování
je velmi prospěšné pro
vývoj jemné motoriky a učí

také vnímat svět prostorově. Proto chceme poděkovat paní Evě Hamáčkové,
která nám uspořádala
keramický workshop, při
kterém si děti vykrajovaly
tvary z hlíny na výrobu

zvonkohry a také za pomoci paní Hamáčkové vyzkoušely vytočit si výrobky na
hrnčířském kruhu.
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ŠKOLA

vyčerpávající ukázku. Děti
a učitelky MŠ

Celou akci jsme si společně
moc užili a děkujeme za

Ahoj předškoláci!!!
Jmenujeme se Agáta, Matýsek a Oskar a budeme
s pomocí p. uč. Jany Podhorové Vašimi průvodci 1.
třídou. S námi určitě hravě
zvládnete čtení, psaní,
počítání a zábavně také
objevíte a poznáte zajímavosti ze světa kolem Vás.

Jsme velmi rádi, že jste nás
ve čtvrtek 10. června 2021
mohli navštívit a prožít tak
s námi prima den ve škole.
Zatím jste si učení jen
oťukali a trošku se s námi
seznámili a pobavili. Bylo
nám s Vámi moc dobře.
Slibujeme, že 1. září to

spolu rozjedeme na plné
pecky. Přejeme Vám, aby se
škola pro Vás stala místem,
kde jste spokojeni, kde
prožijete spoustu radosti,
legrace a zažijete své první
velké úspěchy. Moc se na
Vás těšíme!!! Váš AMOS a p.
uč.
Jana
Podhorová

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: NEDĚLE 18. 7. 2021
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