Kulturní zaĜízení MČsta Staré MČsto informuje
A je to tady!
Ve dnech 25.–27. þervence probČhne ve Starém MČstČ 13. roþník mČstských slavností

Anenská pouĨ 2008
Pátek 25. 7. Staré MČsto pod SnČžníkem
NámČstí
20.00 – 20.30
20.30 - 21.00
21.00 – 21.45
21.45 – 22.30
22.30 – 01.00

zahájení Anenské pouti
lampionový prĤvod mČstem – tento rok zaþíná na námČstí
hudební skupina Kreyen
vystoupení skupiny Akáda – Meþe a blesky
pokraþování hudební skupiny Kreyen k tanci i k poslechu

Sobota 26. 7. Staré MČsto pod SnČžníkem
08.10 – 08.30
08.30 – 09.15
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
10.15 – 12.00
12.00 – 13.00

pĜíjezd historického vlaku na nádraží ve Starém MČstČ
prĤvod od nádraží smČrem na námČstí v þele s dechovou skupinou
„Hanaþka“ a mažoretkami – SANY 3 Šumperk
samostatné vystoupení mažoretek námČstí Staré MČsto
Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Anny
koncert dechové skupiny Hanaþka – námČstí Staré MČsto
pĜestávka (reprodukovaná hudba)

námČstí Staré MČsto
13.00 – 13.20
I. hudební vstup skupiny Moravien drummers
13.30 – 14.00
vystoupení dČtí ze ZŠ Staré MČsto (gymnastika)
14.00 – 14.30
II. hudební vstup skupiny Moravien drummers
14.30 – 18.00
historický blok skupina ELSINOR
x KejklíĜská show
x O kašpárkovi drakobijci
x Blok renesanþních tancĤ
x Perný den Jacka Sparowa - šermíĜská skeþ
x Gotika pĜevážnČ vážnČ
x SoutČže – luk, kuš, stĜelba z dČla, dČtský koutek kládoklání
16.00 – 17.00
Poutní mše svatá v kostele Sv. Anny
16.00 – 18.00
zpĜístupnČní vČže v kostele sv. Anny
18.30 – 01.00
hudba k tanci i poslechu v parku naproti poštČ – zajišĢuje partner
akce klub motorkáĜĤ

NedČle 27. 7. Staré MČsto pod SnČžníkem
PĜed kostelem Sv. Anny
08.30 – 09.30
koncert dČtské dechové kapely z Veselí nad Moravou
10.00 – 11.00
Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Anny
11.00 – 13.00
pokraþování koncertu, obþerstvení se StaromČstskými Anenskými
koláþi a vínem
13.00
zakonþení Anenské poutČ

„HISTORICKÝ VLÁýEK A VEýERNÍýKOVA ZASTÁVKA“
Historického vláþku se tentokrát nabažíte. V prĤbČhu sobotního dne pojede vláþek jedenkrát
na úseku ZábĜeh na MoravČ (v dĤsledku výluky je ranní spoj ze Šumperku do Bludova zajištČn
náhradními autobusy, odtud pokraþuje do Starého MČsta historický vláþek) a tĜikrát na úseku
Hanušovice–Staré MČsto a zpČt. Jízdné je ve výši bČžného tarifu, jako bonus obdržíte dnes již
„historické jízdenky“.
VEýERNÍýKOVA ZASTÁVKA je pohádkové zastavení na železniþní zastávce Vysoké
ŽibĜidovice, které pro Vás pĜipraví obþanské sdružení PAPRSEK SVċTLA.
Pohádkové zastavení bude v prĤbČhu sobotního dopoledne 2x, a to pĜibližnČ v þasech 9:15 a
10:50 hodin.

Rozpis spojĤ:
Trasa ZábĜeh–Šumperk–Staré MČsto pod SnČžníkem
6:10 ze ZábĜehu ( 6:01 nebo 6:27 ze Šumperku do Bludova)
7:45 z Hanušovic
8:10 pĜíjezd do Starého MČsta
___________________________________________________________________________
Trasa Staré MČsto–Hanušovice
Hanušovice-Staré MČsto
ý. vlaku 13659

8:36
8:55

ze Starého MČsta
pĜíjezd do Hanušovic

9:03 z Hanušovic
9:15 Vysoké ŽibĜidovice
VEýERNÍýKOVA ZASTÁVKA
9:22 Staré MČsto
___________________________________________________________________________
9:50 ze Starého MČsta
10:10 pĜíjezd do Hanušovic

10:40 z Hanušovic
10:50 Vysoké ŽibĜidovice
VEýERNÍýKOVA ZASTÁVKA
11:00 Staré MČsto
___________________________________________________________________________
12:00 ze Starého MČsta
15:45 z Hanušovic
12:20 pĜíjezd do Hanušovic
16:05 Staré MČsto
___________________________________________________________________________
17:45 ze Starého MČsta
18:05 pĜíjezd do Hanušovic
18:11 pĜípoj na Šumperk

„Velká letní
fotografická soutČž“
Název fotosoutČže: „PROCHÁZKA
KLADSKOU BRÁNOU“
FotosoutČž vyhlášená v rámci pĜíhraniþní spolupráce
s Gminou Stronie Slaskie. Partnerem
soutČže je Centrum rekreace a sportu
ve Stroniu Slaskim.
Ceny v soutČži:
1. místo
digitální fotoaparát v cenČ 3.000,-Kþ
2. místo
fotobrašna v cenČ 600,-Kþ
3. – 6. místo fotomateriál v hodnotČ 250,-Kþ
Podmínky soutČže:
x Do soutČže jsou pĜijímány fotografie týkající
se Králického SnČžníku a jeho okolí okem
fotografa z polské i þeské strany(mĤžete
zasílat fotografie jak z jednotlivých akcí na
polské þi þeské stranČ, z pĜírody atp.).
x Do soutČže jsou pĜijímány maximálnČ tĜi
fotografie od jednoho autora v tištČné podobČ
o minimální velikosti A4 (tj 297x210 mm),
které se vztahují k tématu soutČže.
x Povinnou souþástí pĜihlášené fotografie jsou
prĤvodní informace (umístČné nesmazatelnČ
na zadní stranČ fotografie), které musí
obsahovat jméno autora, telefonní þíslo, emailovou adresu, název a krátký popis
fotografie.
x Zasláním fotografie do fotosoutČže vyjadĜuje
úþastník vĤþi poĜadateli tu skuteþnost, že je
autorem fotografie
x UzávČrka pĜijímání fotografií do soutČže je
31. 10. 2008
x
Fotografická soutČž je souþástí mikroprojektu „Léto
po Králickým SnČžníkem“ – spoleþného projektu ýR
– Polsko. V pĜípadČ podpory projektu budou nejlepší
fotografie umístČny ve venkovních vitrínách pĜed
Gminou ve Stroniu Slaskim a pĜed MÚ ve Starém
MČstČ. Dále budou fotografiemi vyzdobeny prostory
malého sálu Kulturního domu ve Starém MČstČ.
Kontakt na zasílání fotografii
osobnČ nebo na adresu:
Kulturní dĤm Staré MČsto, Smetanova þ. 52,
78832 Staré MČsto
Obálku oznaþte heslem: „fotosoutČž Procházka
Kladskou bránou“
Za organizaþní složku Kulturní zaĜízení MČsta
Alena Windová

