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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Březen 2020

roč. XXVI

č. 3

8Kč

Kulturní dům představí známé tváře
Pražské divadlo Metro v březnu
pobaví staroměstské diváky
Pražské divadlo Metro
uvede 12. března 2020 v
19.00 hodin v Kulturním
domě brilantní komedii
"Čarodějky v kuchyni" od
kanadské autorky Caroline
Smith. Autorka zavede
diváky do prostředí televizního natáčení cooking
show, kde si jdou po krku
dvě
kulinářské
hvězdy Veronika
Žilková a Michaela Dolinová.
Obě „nabroušené hvězdy
od plotny“ má udržet na
uzdě režisér televizního
přenosu Vincent Navrátil,

popřípadě Ladislav
Ondřej, za vydatné pomoci
asistenta
režie Milana
Duchka.
Co se stane, když osud
svede dvě zralé ženy, které
se dlouhá léta nenávidí, do
televizní kuchařské šou?
Urážky jsou pikantnější než
připravované
pokrmy,
výpady ostřejší než chilli
paprika, atmosféra hustější
než bešamelová omáčka.
Kdo koho utáhne na vařené
nudli? Je špikovací jehla
dobrá zbraň? Co "dobrého“
si dámy naservírují? To

všechno zjistíte v brilantní
komedii kanadské autorky,
která na staroměstských
divadelních prknech představí kvalitní a známe herecké tváře jak z divadelních scén, tak filmových i

televizních
seriálových
počinů. Hrají: Michaela
Dolinová, Veronika Žilková/Sandra Pogodová (alternace), Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej, Milan
Duchek. (red)
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Filmový festival Expediční kamera
Každý rok od února do
dubna přináší filmový festival Expediční kamera do
dvoustovky českých a slovenských měst ty nejlepší
cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa i z
domácí produkce.
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky Vás jako hlavní
organizátor zve na celovečerní filmové pásmo tentokrát v sobotu 7. března od
17:00 na Horské chatě
Spartak v Hynčicích pod
Sušinou. Kromě zajímavých
filmů si přímo na chatě
můžete dát něco dobrého
k pití. Na závěr celé akce
bude připravena jako vždy
bohatá tombola.
V rámci festivalu uvidíte pět
dechberoucích dokumentárních filmů. Prvním je
slovenský snímek Tieň
Jaguara, který vám představí civilizací nedotčený
amazonský kmen Hodi,
jehož členové jsou mírumilovní a otevření, že nad tím

zůstává rozum stát. Ti přijali naše čtyři cestovatele na
čas mezi sebe a dali jim
možnost objevit mnohé o
životě v džungli, o lidských
hodnotách, i o sobě samých.
Druhým snímkem je Surf
Cuba, který ukazuje obyvatele komunistické Kuby
jako lidi, kteří umí najít v
životě štěstí i tam, kde není.
Poloha a podnebí země jsou
ideální pro surfování. Jenže
v celé zemi není jediný
surfařský obchod, takže se
tomuhle sportu věnuje jen
150 surfařů, pro které je
každá vlna nejen adrenalin,
ale také špetka osobního
odboje. Třetím dokumentem je Boy Nomad o devítiletém Janibekovi, který žije
s rodinou v mongolské části
pohoří Altaj. Jeho největší
vášní jsou jezdecké závody,
při kterých poráží i mnohem starší hochy. Tahle
zima je ale jiná, přijde velký
mráz a hrozí, že rodina
nomádů přijde o to nejcen-

nější, o zvířata.
Proto se muži
vydávají na cestu
za pastvinami a
tentokrát je mezi
nimi i Janibek. Z
kluka se tak
během okamžiku
musí stát muž,
který se postará
v drsných podmínkách o rodinu a o dobytek, až v druhé
řadě o sebe. V dalším filmu,
Sary Jaz, se toho moc nenamluví. Nehraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje vrtulník. A to přesto, že
sjezd řeky Sary Jaz v pohoří
Tian Shan je extrémní výzvou, a to nejen vodáckou.
Peřeje odlehlé řeky s průtokem až 400m3/s jsou
nebezpečné a nečitelné.
Sjezdu předchází 100 km
dlouhý trek s kajaky na
zádech, po dojezdu čeká
vodáky ještě čtyři dny pochodu přes hory zpět do
civilizace.
Pásmo

PŘIPRAVUJE SE

filmů uzavře český B7 – 95
kilometrů, které ti změní
život, který představuje
historii a zákulisí extrémního běžeckého závodu a
zároveň přenese diváky
přímo na trať očima bosého
běžce s obrovským odhodláním. Uvidíte závod očima
vítězů, ale také očima odvážných turistů, kteří se
rozhodli dokázat si, že mají
vůli silnější než nohy. Tak
co, už uvažujete, jaký bude
váš vlastní zážitek? (SK
Outdoor
Jeseník,
red)

Králický Sněžník v Šumperku
Vyrazte na výlet do překrásné panenské přírody,
vyšlápněte si na vrchol
Králického Sněžníku a pohorky tentokrát nechte
doma. Jedeme totiž do
Šumperka.
Nová výstava s názvem 30
let národní přírodní rezervace Králický Sněžník
je k vidění v Rytířském sále
Muzea Šumperk a zájemci
ji mohou zhlédnout až do
26. dubna. Výstava je pořádána
ve
spolupráci
s AOPK ČR - Správou CHKO
Jeseníky, a muzeem v Malé
Moravě.
Přírodní rezervace Králický
Sněžník byla vyhlášena v
roce 1990. Rozprostírá se
na ploše téměř 1700 ha ve
výšce 820 – 1424 m. Jsou
zde subalpínská společenstva, v hřebenových polohách se zachovaly fragmenty původních lesních poros-

tů s místním ekotypem
smrku, a vrchovištní rašeliniště s jezírky. Vyskytují se
zde vzácné druhy rostlin a
živočichů. Na květnatých
loukách se daří motýlům a
poskytují
ochranu
při
hnízdění silně ohroženého
chřástala polního. Na svazích Králického Sněžníku
najdeme suťová pole i kamenná
moře.
Králický
Sněžník je třetím nejvyšším
pohořím v Česku. Někdy se
mu také říká střecha Evropy, protože z něj stéká voda
do přítoků Černého, Severního a Baltského moře. Je to
území, které si bezesporu
zaslouží chránit. Zda se
Králický Sněžník stane v
budoucnu chráněnou krajinnou oblastí, je otázka na
mnoho let dopředu.
A na co se můžou těšit návštěvníci výstavy? Projdete
se třemi místnostmi, v nichž

jsou
instalovány
velkoformátové
fotografie
dvou
umělců, kteří na
svých
snímcích
zachytili Králický
Sněžník v mnoha
jeho podobách a vypovídají
o jedinečnosti
okamžiku,
kráse a mimořádné pestrosti a rozmanitosti přírody.
Černobílé fotografie Hynka
Šantla (1917-1999) jsou
vystaveny vedle barevných
snímků autorky Zuzany
Růžičkové (1966). Její kolekce vznikala v letech 2004
- 2015 při terénních pochůzkách ve zvláště chráněném území Králický
Sněžník.
Oba autoři se snažili zachytit známá i odlehlá místa
majestátního
pohoří
v různém ročním období,
během celého dne a za
každého počasí. Jejich foto-

grafie vás zavedou pod
nejvyšší vrchol Králického
Sněžníku do údolí řeky
Moravy, projdete se pralesovitou částí území s nejstaršími přirozenými lesními porosty. Navštívíte
tajuplná rašeliniště i kamenná moře, potěší vás
pestrá paleta podhorských
květnatých luk. Návštěvníci
si také mohou prohlédnout
typické zástupce fauny.
Dospělí za vstup zaplatí 30
Kč, snížené vstupné je 20
Kč, děti do šesti let mají
vstup zdarma. Otevřeno je
od úterý do neděle, od 9.00
do 17.00 hodin.
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Knižní tip na březen…
Název knihy: Zmizelé Jesenicko, 1.díl: Zcela zaniklé osady
Autor knihy: Pavel Macháček

Zastávka, Hřibová či Růženec. To jsou jen některé ze zaniklých osad na Jesenicku,
které popisuje nová kniha Hnutí Brontosaurus Zmizelé Jesenicko. Publikace se
vrací do historie celkem dvacítky míst, která kdysi žila naplno, ovšem dnes už je
připomínají nanejvýš torza budov či původní ovocné stromy, ale častěji ani to ne.
Co zaniklá osada, to velké dobrodružství. „Fascinovalo nás, jak tyto osady dokázaly
být soběstačné, žily bohatým kulturním a společenským životem a uměly si dokonce vyrábět elektřinu. My se trvale udržitelnému rozvoji musíme učit, ony ho
žily úplně samozřejmě. To jim můžeme závidět,“ říká nadšeně Hradil, šéf jesenického Hnutí Brontosaurus, které za vydáním této knihy stojí. (idnes.cz, red)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - BŘEZEN
Sobota 7. 3. 2020 v 16.00

Tajný život mazlíčků 2 (animovaná rodinná komedie, 86 minut)

Teriéra Maxe čekají další změny. Nejdřív se k nim nastěhuje chlap, pak Katie
ztloustne a nakonec přiveze miminko. Ze všech starostí si Max vytvoří nervový tik
a veterinář mu naordinuje pobyt na venkově. Jenže venkov znamená pro městské
zvíře doslova peklo! Ani Maxovi kamarádi na tom nejsou líp. Jeho psí láska Brigitte
dostane na hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného
vzteklých koček. Panička králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech, a tak ho
obléká do směšných oblečků. Kvůli jeho superhrdinské pověsti ho fenka Daisy
požádá o pomoc s misí, na kterou ale králík nemůže stačit. A tak, jestli mají obstát,
musí se Max, Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a přitom zažijí
kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 7. 3. 2020 v 18.30

Poslední aristokratka (komedie ČR, 110 minut)
Rodilý Newyorčan Frank získá dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 40 letech vydá s dcerou Marií a ženou Vivien do Čech.
Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, vše
znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se
zámek nachází ve stavu rozkladu. Jedinými obyvateli Kostky jsou zpátečnický
kastelán Josef, bodrá hospodyně Tichá a hypochondrický údržbář Krása. Zatímco
osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku 90. let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se
do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Vstupné 60,- Kč.
Sobota 28. 3. 2020 v 16.00

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (animovaná dobrodružná
komedie, 82 minut)
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru.
Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na
sběr jmelí. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není
nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs
zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat
vhodného talentovaného následovníka. To ovšem vyvolá zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů. Vstupné 50,- Kč.
Sobota 28. 3. 2020 v 18.30
Yesterday (hudební komedie, 116 minut)
Písničkář Jack chce pověsit kytaru na hřebík, protože ať dělá, co dělá, poslouchá ho
jen nejlepší kamarádka Ellie. Pak ho ale při záhadném výpadku porazí autobus.
Když se Jack uzdraví a zabrnká na kytaru „Yesterday“ od Beatles, nestačí se divit
reakcím svých přátel, kteří se chovají, jako by ji slyšeli poprvé. Stejně dopadne i
hledání na internetu. Beatles jako by nikdy neexistovali a Jack vycítí příležitost.
Stačí, když si vybaví jejich legendární pecky, a svět mu bude ležet u nohou. A skutečně! Dokonce i slavný Ed Sheeran uzná, že ten klučina odnikud je mnohem talentovanější než on. Jenže když ho Ellie se zlomeným srdcem pošle do L. A. natočit
nejlepší desku všech dob a on zpívá o tom, že k životu stačí láska (All you need is
love), priority se začnou měnit. Vstupné 60,- Kč. Změna programu vyhrazena
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
BŘEZNU
POKÁČ
Místo: Šumperk, KD
Datum: 11. března od 19:30 hodin

Platinová deska, Zlatá deska, nominace na
Objev roku v cenách Anděl a anketě
Český Slavík, miliony zhlédnutí na Youtube. Tím vším se může pyšnit svérázný
písničkář Pokáč, který je oblíbený díky
svým originálním textům. Vstupné
v předprodeji 350,- Kč, v den akce 400,Kč. https://www.dksumperk.cz

TŘI VERZE ŽIVOTA (HEVOS)
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 12. března od 19 hodin

Konverzační komedie o tom, že někdy
stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a všechno je jinak. Hrají: Linda
Rybová, Jana Janěková, Igor Chmela a
David Prachař. Vstupné 400,- a 440,- Kč.
www.kulturak.info

S FOŤÁKEM NA ZÁDECH
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 17. března od 17 hodin

Vernisáž výstavy fotografií zábřežského
rodáka, novináře, hudebníka a spisovatele Miroslava Kobzy, který se ve svých
fotografiích vyznává krásám regionu.
Díky fotoaparátu stále připravenému
v batohu zachycuje i věci, které jsou
dílem okamžiku a šťastných náhod…
Vstup volný. www.kulturak.info

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 22. března od 19 hodin

Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl se
zapsal do širokého povědomí s kapelou
Alice a účinkováním v muzikálu Jesus
Christ Superstar. S vlastní skupinou
Illustratosphere aktuálně představí album Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas, prvotřídní hudebníci a písně
vzlétající nad tuzemský standard populární hudby. Vstupné 550,- a 500,- Kč
v předprodeji. www.kkcrapotin.cz

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – SEVERNÍ VIETNAM, KAMBODŽA A
LAOS
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 24. března od 17:30 hodin

Dobrodružná cesta v sedle místních
skútrů nás zavede do pohraniční oblasti
mezi severním Vietnamem a Čínou. Navštívíme místa, kde se zastavil čas. Pokračovat budeme do Kambodži, země se
zdrcující minulostí Rudých Khmérů.
Nakonec nás čeká Laos, kde se pokusíme
vystopovat poslední slony v pralese.
Přednáší Tomáš Štěpán, vstupné 50,- Kč.
www.kkcrapotin.cz

ZLATÝ ROH/BŘEZEN 2020

4

Nestyďme se na smetiště!
Naše krajina nevzkvétá.
Lesy trpí suchem a všudypřítomné smrky vysázené
daleko od svých přirozených horských poloh, už
nedokáží bez vláhy a pryskyřice bránit své kmeny
proti kůrovci. Obrovské
množství spárkaté zvěře
spase vše, co není natřeno
nebo oploceno. Neuvážené
meliorace na podhorských
loukách zlikvidovaly přirozené mokřady - životní
prostředí pro mnoho druhů
rostlin a živočichů. Drobné
toky a prameny v létě pravidelně vysychají… Vše
způsobeno námi - lidmi.
Ptáte se, co bychom mohli
udělat? Co si pro začátek
zahrát hru na veselou
skromnost!
Hra na veselou skromnost
Míval jsem v mládí radost z
téhle hry, mistrně jsem ji
hrával. A cítím radost i
dnes, kdy ji pro tebe píšu,
můj dosud peněz a věcí
chtivý bratříčku. Vzpomínám na svou dávnou
skromnost a těším se, že
snad i tobě - ale kdo ví? - jí
způsobím radost. Nejkrásnější je působit radost,
dopisem, úsměvem, podáním ruky, milováním, slovem, hrou na veselou
skromnost.
Chtěl jsem kdysi obstát ve
vesmíru bez věcí, peněz,
takřka bez jídla. Nejvyšší,
nesplnitelná hra, musel
jsem se jí nakonec vzdát.
Ale bojoval jsem o každou
maličkost, snažil jsem se žít
s co nejméně věcmi, penězi,
jídlem. Pro cesty je to nutná
hra! Zdánlivě přízemní, ale
krásná. Nehrál jsem ze
šetrnosti ani z lakoty, chtěl
jsem se jen zbavit hmoty a
také mně bylo líto přírody.
Kdyby všichni žili jako já
(domníval jsem se), vydržela by zeměkoule, její lesy,
vody, hlubiny i povětří ještě
o několik tisíciletí déle, než
vydrží takhle. Lidé by méně
potřebovali, méně vyráběli.
Země by zůstala čistá, zá-

pady slunce by byly průzračnější, lidé lepší. Ale
nenacházel jsem příliš následovatelů. Nepřišel jsem
zrušit novověk a nikoho
nenutil žít v bídě, chtěl jsem
pouze veselou skromnost.
Byl jsem pro tu hru dobře
vybaven. Za války jako
chlapec jsem viděl nouzi.
Zdaleka jsem nehynul hlady, ale naučil jsem se nežít v
opičím nadbytku. Po válce
jsem dostával od rodičů
směšné kapesné. Kamarádi
měli víc, dalo námahu nezatrpknout, ale podařilo se to,
nezačal jsem hru na trpkou
skromnost. Na cestách jsem
chtěl daleko a vysoko dojít
a k tomu byla skromnost
nezbytná: s těžkým batohem daleko nedojdeš. Nosil
jsem v něm nejraději nejen
lehké, ale i jednoduché věci,
protože jsem chtěl být co
nejméně závislý na lidech,
jejich důvtipu a výrobcích.
Dělal jsem jen věci, které
měly chránit zeměkouli
před zkázou, která na ni
stejně čeká, a přitom jsem
posiloval svoje sebevědomí
přežít jen s tím, co umím. K
radosti, ke štěstí, k milování
nepotřebuješ vůbec nic.
Obnaženou duši, nahé tělo.
Vzpomínám na nejkrásnější
dobu svého manželství, na
začátek. Na podlaze ležel
jen slamník, sláma zašitá v
hrubém plátně. Pod děravou dekou dva horké dechy.
Nic víc v místnosti nebylo. Z
tak krásného začátku, úplné
chudoby, z čiré soběstačnosti dvou dechů lze dlouho
žít. Většina lidí touží po
věcech, na jejich získání
zmaří takřka všechny prostředky. Chtějí mít stále
nové a lesklé hračky, touží
se nazobat barevných titěrností. Jako opičky. Stále
zobají nové a do smetišť z
nich vypadávají jen málo
opotřebované a dosud užitečné věci. Smetiště - naleziště krásných věcí. Blažení
lidé, kteří se tam nestydí
chodit a z lítosti nad země-

koulí a z úcty k lidské práci
sbírají pohozené věci a
vracejí jim život. Oddalují
konec světa! Odhazování
nepatrně opotřebovaných
věcí a nadbytečných jídel
dosáhlo v našich zemích tak
vysokého stupně, že se
podobá přírodnímu jevu a
není nutno se stydět ho
využít. Zahoubařit si na
smetištích, zarybařit v popelnicích. Jako lovci odcházeli ulovit kdysi zvěř, může
potřebný člověk u nás odejít tam, kde nalezne nebo
kde mu dají všechno, co
potřebuje k životu. Nádobí,
jídlo, lyže, nábytek, tužku,
šaty, bicykl, sešit, ruksak,
deku, provaz, knihu, sekeru,
boty, kamna, lžíci, všechno.
Ne z lásky, ale z vděčnosti
za to, že je zbaví přítěže,
kterou ihned nahrazují
novou. Lze žít takřka
zadarmo, většina z nás žije
v čarovném lese, hříšném
nadbytku.
Odhazování
starých, dosud užitečných
věcí připomíná vraždy. S
čím jsi zestaral, co ti bylo
věrné a sloužilo ti, cos měl
rád, to si pěkně po eskymácku ponech až do smrti,
bratříčku! Nůž, hrnec, dům,
manželku, loď, všechno.
Marnění věcí je hříšné. Mělo
by být trestné a jednou také
bude. Co může být krásnějšího, než do úplného roztrhání nosit starý batoh?
Žluklý, tibetsky vyhlížející
vak, o kterém víš, že s tebou
prošel krásné kraje, nosil
tvoje věci a pomáhal ti žít,
prožil s tebou dobré i zlé?
Jak ho můžeš odhodit a
koupit nový?
Pohoršujeme se nad ještě
bohatšími zeměmi, kde se
zbytky jídla vyhazují zároveň i talíře a příbory, kde za
městy mají nedohledná
smetiště. Eskymák, který
nevyhodí ani vypálenou
sirku či ohnutý hřebík, by
zase ustrnul nad námi.
Vyhazujeme třeba nádherné plechovky od konzerv,
umné a užitečné, plné cínu,
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ušlechtilého prvku, který se
po výbuchu vesmíru miliardy let tvořil a hutněl z božského vodíku přes helium
až na zemský kov, který již
nikdy v budoucnu znovu
nevznikne. A my? Bez ohlédnutí odhodíme věc, na
které pracoval vesmír, čas a
lidský důmysl. Věc, která
může ohřát jídlo, spravit
loď nebo lyže, načerpat
vodu a tak zachránit život,
uchovat teplo nebo světlo,
desítky dobrých věcí. Nelze
přirozeně skladovat celý
život tisíce prázdných plechovek, ale lze žít bez konzerv. Vězeň by se zhrozil,
kdyby viděl, jak vyhazuješ
čistý list papíru. Na pouhý
útržek by napsal zprávu,
která by ho vysvobodila,
báseň, která by ho učinila
nesmrtelným. Nelze opatrovat celý život papíry, ale
lze jich vyrábět méně. Byly
by vzácnější, lidé by si jich
víc vážili.
Stačí málo, zejména na
cestách, můj zbytečnostmi
obtěžkaný bratříčku! Ukaž
mi, bez čeho se obejdeš, a
řeknu ti, vezmu-li tě s sebou. Uč se nosit stále méně.
Pak budeš lehoučký. Kdysi
jsem nosil batoh, který jsem
stěží uzvedl. Dusal jsem
těžce, pomalu, neradostně.
Nesl jsem pilu, sekeru, vařič, petrolej, baterku, lékárnu, náhradní boty, mnoho
jídla, snad abych nezahynul
hlady. Dnes lehce létám nad
karpatskými horami, nic
nepostrádám. Větve lámu
rukou, na ohni uvařím rychleji, za tmy uléhám po paměti, boty suším pod hlavou, hlady jsem dosud nezahynul. A lékárna? Česnek
na všechny nemoci, na
odřeniny vlastní moč.
Ale píšu asi nadarmo, posun
hodnot pozoruji i sám na
sobě. V dětství jsem se
vysmíval svojí babičce,
která odmítala vyhodit
staré noviny. Dnes se moje
děti vysmívají mně, že se
hrozím toho, že by neváhaly
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vyhodit přečtenou knihu.
Babičce stačilo k nebeskému pocitu soběstačnosti a
hrdosti, že si uměla vypěstovat obilí a napéci chleba.
Nejčistší pokoj v duši. Dnes
je to těžší, z nákupu chleba
za snadno vydělané peníze
se hrdost nerodí.
Většina lidí touží po nových
šatech, vrkají rozkoší, obalíli tělo novými látkami. Dívkám tu marnost ponech,
vědoucí bratříčku, jsou k
zahalování a obnažování
předurčeny, ty ale miluj
staré šaty! Obáváš se, že ti
takový oděv uškodí právě
před dívkami, že bez nových a slušivých šatiček,
knoflíčků a jalových límečků jsi vyřízen a nemáš u
nich naději na lásku? Podceňoval bys je, alespoň ty,
které stojí za milování. Z
muže musí vanout duch a
síla myšlenek, a pak si může
třeba šlapat po roztrhaných
kalhotách, a přesto ho hluboké lesní duše s temně
lesklýma očima a divokou
vůní budou obdivovat. Život
by za něho položily, budou
toužit vedle něho usínat.
Není jich možná mnoho,
jedna ze sta, ale stojí za to
kvůli nim žít, ostatní jsou
jen prach a popel. Neobávej
se starých kalhot. Co je
staré, není ještě směšné.
Nedbej na lidi, neřiď se
jejich vkusem, ať se oni řídí

tvým. Plážoví hejsci, ze
kterých nezáří duch, ale
knoflíčky, ti budou ještě
závidět a marně tě napodobovat. Nikdy si ale neohrnou nohavice nad kotníky
tak samozřejmě, nádherně
a lhostejně jako ty.
Většina lidí touží také po
penězích, jsou ochotni kvůli
nim utrpět škodu na duši.
Ale i peněz stačí málo. Mášli jich dvojnásob, neprožiješ
dvojnásob krásné dny na
horách a v lesích. Použiješ-li
je na dopravu, budeš jen
někde rychleji, to je všechno. Letadlo je nejrychlejší a
nejdražší, nic cestou neuvidíš. Vlakem cestuješ levněji
a pomaleji. Je to lepší. Pěšky
jdeš téměř zadarmo, jen za
úhradu tělesných sil. Mnoho
tak uvidíš a prožiješ. Drž se
chůze, bratříčku! Nejkrásnější je už ani nejít, jen
sedět nebo ležet, hledět
dolů z hor, všechno vidět.
Dýcháš lahodný vzduch,
mračna plují, peníze k tomu
nepotřebuješ. Tehdy budeš
jako onen dávno zemřelý
muž, zprvu nejbohatší král
staré Indie, později nahý
světec: "Osvobozen od pout
zisku, marných nadějí a
strachu z pádu nebyl již
pánem země, ale sebe sama.
Nemaje nic, vlastnil všechno."
Konečně většina lidí touží
po jídle, osvědčují v něm jen

malou skromnost. Musí-li se
již uskromnit, pak to není
veselá skromnost. Jsou
mlsní a líní. Plné láhve do
hor donesou, ale prázdné
zpět již ne. Jídlu je věnována samostatná hra, proto
jen krátce - mlsnost je odporná, neúcta k jídlu odpornější. Starý chléb je
nutno dojídat. Nejde o několik haléřů, ale o zásadu, o
úctu k tomu, co nás udržuje
živé pod sluncem. Většina
bratří ve světě má takový
nedostatek, že mnozí hynou
hlady. Viděl jsem v jednom
časopise barevný celostránkový snímek (škoda
papíru, barev i práce pro
něj): unylý mladík na něm
zamačkával nedokouřenou
cigaretu o vejce na slanině.
Byla to bezpochyby mladíkova večeře, zaplatil ji svými penězi, mohl s ní naložit,
jak chtěl, prostě ji jen nenechal projít útrobami, ale
přesto se mně udělalo při
pohledu na snímek téměř
nevolno. Nedovedu vysvětlit proč, ale bylo to odporné.
Téměř nic na světě mně
nevadí, ale tak hluboká
neúcta ano. Kdybych měl
královskou moc, zavřel
bych unylého mladíka na tři
roky do káznice o vodě a
chlebu. Nevím proč, ale
neslevil bych mu ani den.
Daleko je onen mladík od
starce v balkánských ho-
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rách, kterého jsem kdysi
navštívil. Připravoval si
zásoby na zimu. V chladné
síni stálo šest sudů. Stařec
zvedal víka: kyselé zelí,
povidla, ovčí tvaroh, sádlo,
med, slanečky. V rohu stály
tři pytle. Mouka. Hrách. Sůl.
Na stěně visel pletenec
česneku a jakési byliny, na
zemi hromada kukuřičných
klasů. Pak již tam nebylo
nic. Stařec vypadal zdravě,
šťastně se usmíval, zdálo se,
že má všechno, co potřebuje
na pět měsíců tmy a chladu.
I ty buď skromný a veselý,
bratříčku! Nepouli oči na
nové věci a drž se starých.
Jdi a jez, co ti dají, nic si
neoškliv. Naučíš se tak
přežít těžké cesty. Snad bys
obstál i ve válce, nepropadl
beznaději v nouzi, neoběsil
by ses ve vězení. Buď k
sobě tvrdší! Budeš-li chtít,
najdeš sta způsobů, jak se
naučit skromnosti. Někdy je
to nepříjemné, téměř to
bolí, ale jde to vždycky. A
kdyby sis směl někdy vybrat mezi nadbytkem peněz, bohatstvím, které kazí,
a mezi malou chudobou,
zvol si chudobu! Ne nouzi a
bídu, ty jsou špatné, ale
ptačí chudobu, která prospívá a pomáhá k veselosti
a bezstarostnosti. (Nevrlý,
red.)

BŘEZNOVÉ VAŘENÍ

Zelenina plněná bulgurovo-trhankovou náplní
Začíná jaro a tělo se pomalu připravuje na lehčí stravu. Letní salát je ještě pro mnoho lidí nepředstavitelným
hlavním chodem, tak co to takhle zkusit na půl cesty – zdravé, lehké, ale pořád teplé a výživné jídlo. Pro recept
jsme zabrouzdali tentokrát na stránky firmy PROBIO.
Ingredience: 100 g české trhanky z červené pšenice, 100 g bulguru pšeničného BIO PROBIO, 5 lžic oleje (olivový extra
panenský BIOLINIE), 2 červené papriky, 2 rajčata, 1 kapusta, 200 g hlívy ústřičné, 3 cibule, 2 stroužky česneku, polovinu
svazku naťové petržele, pepř, sůl (Biosal), paprika sladká mletá
Postup: Papriky rozkrojte na poloviny a očistěte. U rajčat odřízněte vrch a vnitřek vydlabejte – vnitřky pokrájejte a odložte
stranou na později. Kapustové, nebo zelné listy spařte horkou vodou. Bulgur a trhanku důkladně propláchněte ve vlažné
vodě. Rozehřejte olej, přidejte nakrájenou cibuli, česnek a jemně osmahněte. Přidejte mletou papriku, pepř, nakrájenou
hlívu, pokrájené vnitřky rajčat a vše chvíli smažte. Přisypte bulgur s trhankou, přidejte nadrobno nakrájenou petrželovou
nať, osolte a podlijte cca 1,5 dcl horké vody. Směs duste, dokud se tekutina nevsákne. Směsí naplňte paprikové lusky, rajčata a z kapustových (zelných) listů udělejte závitky. Takto naplněnou zeleninu skládejte do pekáčku, podlijte 2 dcl horké vody a trochou oleje. Pečte na 220 °C po dobu 15-20 minut. Na závěr dozdobte čerstvou petrželovou natí, rukolou nebo
pažitkou. (probio.cz) Dobrou chuť!

PRODÁM DVOJE BRÝLE. 2 dioptrie 260,- Kč a 2,5 dioptrie 300,- Kč.
CENA VČETNĚ POUZDER!
Ing. Karel Volčík, tel. 774 603 465
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5. ročník Skialp and Ski race úspěšně
za námi
I přes velkou nepřízeň
počasí se Sportovnímu
klubu Outdoor Jeseníky
podařilo uspořádat už 5.
ročník Skialp and ski race
Kraličák, který byl letos
poprvé i součástí HudyDirect Alpine českého poháru ve skialpinismu. Během dne bylo možné vyzkoušet skialpové testovací
lyže Dynafit nebo sjezdové
lyže Elan. Pro děti a dospělé

byly připraveny slalomové
závody, večer byl zakončen
nočním skialpovým závodem pro kategorie hobby a
elit. Na stupních vítězů
stanul Dominik Sádlo (Ski
Trab M-Sport), Jakub Fabián a Pavel Skalický (Skialp
Dolní Morava). Mezi ženami
zvítězila Johana Macková
(Dynafit) před Radkou
Pospíšilovou a třetí Jitkou
Kramolišovou.
Děkujeme

všem
zúčastněným a
těšíme se
příští rok
na viděnou.
(Škrott)

Tříkrálová sbírka 2020 v děkanátu Šumperk ukončena
Ke dni 14. 1. 2020 bylo
všech 204 pokladniček
rozpečetěno a spočítáno.
S Tříkrálovými koledníky
jste se mohli setkat v období od 1. do 12. ledna 2020.
Hlavním posláním skupinek
koledníků bylo přinášet do
všech domovů požehnání,
radost a pokoj a poprosit o
pomoc pro ty, kteří ji potřebují. Děkujeme všem dobrovolníkům, dospělým i
dětem, kterých bylo přes

600 za jejich nasazení
a obětavost
při
sbírce,
místním asistentům za
organizování
sbírky
v obcích,
zaměstnancům
obcí za spolupráci při pečetění pokladniček a následném
počítání
peněz
a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
darem do sbírky přispěli.
Celkový
výtěžek
činí
945 524 Kč, což je o 74 122
Kč více než loni. Tato částka

bude ještě navýšena o část
výnosu z DMS. Charita
Šumperk
bude
mít
k dispozici 58% z této částky. Budeme tak moci opět
podpořit osoby, které se
ocitnou v nouzi, Centrum
pro rodinu, Poradnu ONŽ –
pomoc a poradenství pro
ženy a dívky, z.s. S dalšími
záměry Vás seznámíme
během roku 2020, a to
prostřednictvím
našich
stránek

INZERCE

www.sumperk.charita.cz
nebo
na
www.trikralovasbirka.cz.
Pokud vás napadá, jakým
způsobem využít peníze z
Tříkrálové sbírky, neváhejte nás kontaktovat. Za Charitu Šumperk děkují Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky. (Charita Šumperk)
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MĚSTO

Informace k místnímu poplatku ze psů
Přinášíme vám aktuální
informace k místnímu poplatku ze psů, protože ve
srovnání
s předchozími
roky došlo od 1. 1. 2020
k několika změnám právě u
tohoto poplatku. Prosíme
držitele psů, aby se seznámili s novou Obecně závaznou vyhláškou Města Staré
Město č. 4/2019, o místním
poplatku ze psů. Vyhláška je
k dispozici
na
MěÚ
v kanceláři místní poplatky
– pokladna, také na
www.mu-staremesto.cz,
v menu Úřad – Dokumenty
MěÚ – Obecně závazné
vyhlášky.
Poplatník a ohlašovací
povinnost
Místní poplatek ze psů platí
držitel psa, tj. osoba přihlášená nebo mající sídlo na
území ČR, v dané obci. Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy se pes
stal starším tří měsíců, nebo
ode dne, kdy nabyl psa
staršího
tří
měsíců.
V ohlášení sděluje poplatník
své osobní údaje a údaje o
psu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit také změny
původních údajů, nebo
zánik své poplatkové povinnosti, např. úhyn psa.
Splatnost a sazby poplatku
Poplatek ze psů je splatný
každoročně do 31. března.
Vznikne-li poplatková povinnost
až
v některém
z dalších měsíců, tak do 15
dnů následujícího měsíce.

Sazba poplatku činí ve
Starém Městě 300,- Kč za
psa, jehož držitel je přihlášený v rodinném domě.
500,- Kč za psa, jehož držitel je přihlášený v bytovém
domě s více než 2 byty.
200,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
bez ohledu na druh domu,
v němž
je
přihlášena.
V místních částech Starého
Města se nezohledňuje druh
domu, sazba zde činí 200,Kč za psa, nebo 100,- Kč za
psa, jehož držitel je osoba
starší 65 let. Pobírání jakéhokoliv druhu důchodu již
nehraje roli při nároku na
sníženou sazbu poplatku,
tento systém skončil k 31.
12. 2019 změnou zákona.
Jestliže poplatník nezaplatí
poplatek do data splatnosti,
bude
vyzván
k úhradě
upomínkou, popřípadě mu
bude poplatek vyměřen
platebním výměrem.
Kdo má nárok na osvobození od poplatku
Osoba nevidomá, osoba
považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona o sociálních
službách, držitel průkazu
ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů
určených
k doprovodu
těchto osob, provozovatel
útulku pro zvířata, osoba,
které stanoví povinnost
držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Pozor! I když je osoba od
poplatku osvobozena, má
povinnost ohlásit držení
psa. Žádáme proto i tyto

majitele psů, aby ohlásili
držení psa, nárok na osvobození a toto doložili příslušným dokumentem.
Sáčky na psí exkrementy
Nově nabízíme majitelům
psů také sáčky na psí exkrementy
v ekologické
variantě. Obsahují příměs
speciálního materiálu, což
způsobí, že se po určitém
čase zcela rozloží, na rozdíl
od klasických igelitových
sáčků. Sáčky v počtu 100 ks
na rok dostanete zdarma.
Formuláře na webu
Nově najdete formuláře
k přihlášení nebo odhlášení
psa také na webových
stránkách města www.mustaremesto.cz,
v odkazu
Úřad – Formuláře, žádosti a
oznámení. Můžete je vyplnit
ručně nebo v počítači a
doručit na MěÚ osobně,
poštou, emailem.
Zákonná povinnost čipování psů
Naše město již nehradí
čipování psů majitelům,
kteří přihlásí do evidence
MěÚ svého psa. Náklady na
čipování nese majitel psa,
cena za tento úkon se pohybuje kolem 500,- Kč,
záleží na konkrétním veterináři, jaké má stanovené
sazby. Od 1. 1. 2020 je
v důsledku změny veterinárního zákona povinností
chovatele
psa,
aby
v dokladu o očkování psa
proti
vzteklině,
tj.
v očkovacím průkazu, bylo
uvedeno číslo čipu, kterým
je pes označen. Štěňata
musí být označena čipem

nejpozději do tří měsíců
věku. Výjimkou jsou psi,
kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před
datem 3. 7. 2011, tito nemusí být čipovaní. Kontrolu,
zda je pes čipovaný, provádí
Státní veterinární správa a
za nesplnění této zákonné
povinnosti může chovateli
psa uložit až padesátitisícovou pokutu ve správním
řízení. Změna zákona zatím
nezavedla povinný zápis do
jakéhokoliv registru psů. Se
vznikem státem vedené
centrální evidence psů v ČR
se počítá od 1. ledna 2022 a
měla by jej spravovat Státní
veterinární
správa.
V současnosti je v ČR provozováno několik soukromých databází, do nichž
může chovatel svého čipovaného psa dobrovolně
registrovat.
Bližší informace k místním
poplatkům vám poskytne
kancelář MěÚ pokladna –
místní poplatky, Jitka Urbanová
Pešková,
tel.:
583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.cz.
Prosíme všechny, kteří
chtějí uhradit místní poplatky
bezhotovostním
převodem na účet města
číslo: 154232461, kód banky 0300, aby se na těchto
kontaktech nejprve informovali na variabilní symbol
platby, neboť každý poplatník má na každý poplatek
jiný variabilní symbol. Děkujeme! (Urbanová Pešková)

Chatky z areálu Krupá nabídnuty ke koupi
Město Staré Město hodlá ze
svého majetku prodat chatky z bývalého rekreačního
střediska Krupá. Případní
zájemci si mohou svou
chatku vybrat 19. března
2020 přímo v areálu Krupá

od 15 do 16 hodin. Na místě
bude také možné podat
žádost o koupi, kterou je
možné podat také na podatelně MěÚ, a to nejpozději
do 31. března 2020
v předepsaném formuláři,

který je dostupný na internetových stránkách města
nebo přímo na podatelně.
V žádosti je nutné uvést
číslo chatky, o kterou máte
zájem, proto žádáme občany, kteří si už žádost podali,

aby se také 19. března 2020
dostavili a doplnili svou
žádost o číslo chatky, o
kterou mají zájem. Cena za
1 chatku je 5 000 Kč. Odvoz
chatky si každý zajistí sám.
(MÚ)

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků, bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník, Mobil: 606 420 133, E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z usnesení z 32. Rady města Staré Město ze
dne 20. 1. 2020
297. RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor KD ve
dnech 21. - 23. 2. 2020. Finanční příspěvek ve výši 30 000
Kč na zajištění divadelní přehlídky ŠOKÁČEK 2020 je součástí rozpočtu města Staré Město na rok 2020
298. RM schvaluje koupi hracího stolu pro stolní tenis
299. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2,
Budovatelů 50, Staré Město k 31. 1. 2020
300. RM schvaluje přidělení bytu č. 2, Budovatelů 50, Staré
Město J. D., Budovatelů 50, Staré Město
301. RM schvaluje zařazení žádosti L. K. o přidělení bytu do
seznamu žadatelů o byt
302. RM schvaluje zařazení žádosti B. D. o přidělení bytu
do seznamu žadatelů o byt
303. RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 230
v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, jehož součástí
je stavba občanského vybavení č. p. 24
304. RM bere na vědomí stížnost K. D. na nečinnost městského úřadu ve věci hrubého porušování zásad občanského
soužití H. L. s tím, že bylo jednáno s policií ČR a pověřuje
vedoucího OS MBH kontrolou pronajatých nemovitostí
305. RM pověřuje místostarostu zajištěním Konkurzního
řízení na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ ve
Starém Městě
306. RM schvaluje cenovou nabídku Rostislava Koháčka,
Projektování elektrických zařízení Velké Losiny, na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci „sloučení měření a osazení elektroměrového rozvaděče RE na budově
radnice“ (28 000 Kč)
Rada města bere na vědomí:
- žádost Sportovního klubu Outdoor Jeseníky, z.s. o sponzorský dar na zajištění 5. ročníku sportovní akce Skialp
and ski race Králičák 2020 s tím, že příspěvek bude řešen
v rámci dotací z rozpočtu města na činnost a granty
- informace místostarosty o nových skutečnostech a
schůzce s Mgr. Markem Polákem ve věci pozemní komunikace ve Stříbrnicích (příloha)

Výpis z usnesení z 33. Rady města Staré Město
ze dne 3. 2. 2020

307. RM schvaluje připojení k pozemní komunikaci R. Temiakovi pro účel vjezdu a výjezdu z pozemku p. č. 214/2 –
stavba RD, přes pozemek p. č. 214/4 na p. č. 3244/14
308. RM schvaluje zvláštní užívání komunikace R. Temiakovi pro účel připojení sítí k objektu RD na p. č. 214/2 –
NN, vodovod a splašková kanalizace v termínu od 1. 3.
2020 do 31. 3. 2020

309. RM schvaluje zvláštní užívání pozemní komunikace
k umístění inženýrských sítí R. Temiakovi.
310. RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku – část pozemku p. č. 3019 v k. ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem o výměře 200 m2 D. Hýžďalovi a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
311. RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku – část pozemku p. č. 73 v k. ú. Staré o výměře 392 m2 J. Vojtíškovi a
V. Vojtíškové a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
312. RM schvaluje příspěvek Charitě Šumperk ve výši 20
tis. Kč
313. Rada města neschvaluje finanční příspěvek ve výši 10
tis. Kč Armádě spásy.
314. RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1041/4 v
k. ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem za cenu dle
znaleckého posudku.
315. RM neschvaluje cenovou nabídku leteckého fotografování firmou CBS Nakladatelství, s. r. o.
316. RM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. E617-S271/2020 se Správou železnic, státní organizace a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.
317. RM schvaluje odměnu pro 10 žáků ZŠ Staré Město za
jejich úsilí při práci na projektu Příběhy našich sousedů
v podobě 10 balíčků reklamních předmětů Města Staré
Město.
318. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
169014 a pověřila místostarostu podpisem dodatku.
Rada města bere na vědomí:
- Žádost o přidělení bytu Miroslava Lysáka s tím, že bude
zapsán do seznamu žadatelů o byt
- Žádost o přidělení bytu Pavlíny Váňové s tím, že bude
zapsána do seznamu žadatelů o byt
- Žádost o přidělení bytu Jakuba Švece s tím, že bude zapsán do seznamu žadatelů o byt
- Informace MV ČR o pořádání vzdělávacího programu
Zastupitel v kurzu s tím, že tuto informaci rozešle všem
členům zastupitelstva
- Informace Správu železniční dopravní cesty o změně
v názvu organizace na Správu železnic, státní organizace
- Vyrozumění k oznámení na neznámého pachatele Policie
České republiky ve věci podvodného jednání při výběrovém řízení „Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení města Staré Město“
- žádost I. H. o prodej chatky z areálu Krupá a zaevidovala ji
do seznamu zájemců
- žádost V. P. o prodej chatky z areálu Krupá a zaevidovala
ji do seznamu zájemců
- žádost B. D. o prodej chatky z areálu Krupá a zaevidovala
ji do seznamu zájemců

Vyšší rychlost internetu klientům TV CABLE
Od ledna tohoto roku došlo k výraznému zvýšení rychlosti
internetu v telekomunikační síti Staré Město. Klienti TV
CABLE mohou nyní využívat internet s rychlostí až 30Mb/s
bez omezení objemu dat. Měsíční poplatek za využívání
internetu se nezvyšuje. Klienti si mohou zvolit, zda budou
využívat služeb internetu i kabelové televize nebo jen jednu z těchto služeb. Připojení internetu je realizováno prostřednictvím telekomunikační sítě kabelové televize, tedy

kabelem až do domácnosti klienta, čímž je zajištěna kvalita
služby bez vnějších vlivů rušení. V případě, že budou klienti potřebovat kontaktovat zástupce poskytovatele, mohou
tak učinit na následujících místech:
TV CABLE s. r. o. – zákaznické středisko, 8. května 35, 779
00 Olomouc (Informace – 585 551 138, 732 782 178, Servis – 603 577 265, 585 551 138, E-mail:
tvcable@tvcable.cz).
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Náhradní výsadba stromů začala
V souvislosti s rekonstrukcí
komunikace II/446 mezi
Hanušovicemi a Novou
Seninkou v délce 12,5 km
bylo nutno podél této silnice vykácet zhruba 500
stromů (javory, jasany, lípy,
smrky) z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu a
částečného rozšíření komunikace. V projektu bylo
počítáno s novou výsadbou
jako náhradou za kácené
stromy, což je v souladu
s relevantní
legislativou.
Jako vysazovaná dřevina
byla navržena lípa malolistá a jeřáb.
Pro náhradní výsadbu
podél
rekonstruované
silnice spadající do správy
našeho města bylo navrženo 92 nových stromů umístit v k. ú. Chrastice, 196

stromů v k. ú. Staré Město a
42 stromů v k. ú. Stříbrnice.
Dále pak ve Starém Městě
bylo navrženo umístit 35
stromů u sportovního areálu a bývalého koupaliště.
Celkem se tedy v katastru
Starého Města vysazuje a

ještě nějakou dobu bude
vysazovat 365 stromů.
Výsadbu
realizuje
Středisko
sadovnických
úprav a údržba zeleně
společnosti Kavyl spol.
s.r.o. se sídlem v Brně –
Horní Heršpice. Vedoucí
střediska
pan
Zdeněk
Široký nám sdělil, že
v závěru loňského roku
bylo ve Stříbrnicích vysázeno celkem 42 ks jeřábu a
ve Starém Městě celkem 40
ks lípy u sportovního areálu a bývalého koupaliště.
Ostatní lípy se budou sázet
podél
rekonstruované
silnice, z toho 80 lip na jaře
a zbytek na podzim 2020.
Výsadba stromů ve městě
je určitě žádoucí. Nejen, že
je třeba kompenzovat zastavěnou plochu a ochránit

MĚSTO
stávající zelené plochy jako
v případě těch kolem fotbalového hřiště, které podléhají náporu narůstajícímu
počtu aut, a trávník zaniká
v důsledku parkování, ale
také
snad
povedou
k návratu alespoň části
z dřívějšího množství ptactva ve městě. Z celé aktivity
tak vyvstávají další otázky
do budoucnosti. Jednak
v okolí fotbalového hřiště
tedy není momentálně
dostatečné množství upravené parkovací plochy a
jednak a především bychom se jako komunita
měli zamyslet nad rozsáhlejší obnovou zeleně
ve městě, která by sloužila
k obnově nejen ptačího
života. (red)

Práce i uzavírka na silnicích opět začínají
Po zimní přestávce budou
v průběhu měsíce března
opět zahájeny práce na
rekonstrukci silnice II/446
Hanušovice – Nová Seninka. Od 2. března do 30. září
dojde k částečné uzavírce
ulice Kladská a Květná.
Uzavírka je plánována od
vjezdu do bývalého rekreačního střediska Krupá.
Práce budou rozděleny na
několik úseků, na nichž
bude provoz řízen semafory. Pro ulici Květná bude ve

spolupráci se stavbou v
době rekonstrukce zajištěn
vjezd i výjezd. Omezení
vjezdu a výjezdu do ulice
Květná bude maximálně do
poloviny června. Další
úseky jsou již mimo intravilán Starého Města. Rekonstrukce uvedené silnice
končí v místě již nového
mostu na křižovatce do
Stříbrnic.
Dále v rámci projektu bude
pokračovat tento rok i
oprava opěrné zdi pod

náměstím. Z důvodu rekonstrukce opěrné zdi
v ulici Bezručova bude
v době od 16. března do 15.
září tato ulice uzavřena pro
veškerou dopravu. Objížďka bude vedena po ulicích
Hanušovická - Nádražní –
Lipová. Chodců se zákaz
netýká, budou procházet
staveništěm.
V druhé polovině dubna
bude zahájena celková
rekonstrukce silnice Hanušovice Staré Město

v délce cca 2 km mezi táborem Úsvit a odbočkou na
Vysoké Žibřidovice. Od 20.
dubna do 10. května bude
tento úsek zcela uzavřen.
Do Vysokých Žibřidovic
bude přístup ze Starého
Města zajištěn. Objížďka do
Hanušovic bude vedena
pro vozidla do nosnosti 12
t přes Vikanice a Habartice.
(red)

Máme nové šedé kontejnery na olej
V únorovém
zpravodaji
jsme Vás informovali, že
vedení města zajišťuje
vhodné sběrné nádoby pro
odkládání použitých jedlých
olejů
a
tuků
v uzavřených PET lahvích.
Ačkoli to nejdříve vypadalo, že na samotné kontejnery si budou muset občané
chvíli počkat a spokojit se
alespoň s možností likvidace na sběrném dvoře,
v průběhu února se situace
obrátila, celý proces se
urychlil, a tak již od 20.
února zahájilo město sběr

použitých jedlých olejů
v uzavřených PET lahvích
do šedých sběrných nádob s otvorem pro vhoz
PET lahví. Celkem město
pořídilo pro tyto účely 11
nových kontejnerů. Nádoby
jsou umístěny u stávajících
kontejnerů na tříděný
odpad.
Nezapomínejme
ovšem, že i kontejnery na
oleje mají svá pravidla,
která je nutno dodržovat,
aby skutečně došlo k jejich
ekologické likvidaci a my
jej mohli později zužitkovávat v jiné formě. Je tedy

třeba
ještě
jednou
na
závěr připomenout, že do
nových
šedých kontejnerů
patří
pouze přepálený rostlinný
olej a tuk
v pevně uzavřených
a
neporušených PET lahvích.
Naopak do něj rozhodně
neodkládejte žádné technické oleje (převodové,
motorové,
tlumičové).

Nadále také samozřejmě
trvá možnost odevzdat
zdarma jedlé oleje a tuky
na sběrný dvůr. (red)
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu oslaví svá významná životní jubilea:
Jaroslav Baďura
Kamila Gáborová

VZPOMÍNKA
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Dne 14. března 2020 vzpomeneme první výročí úmrtí
pana ONDŘEJE ALBERTA.

Miroslav Jonák
Jozef Karkoš
Františka Klimešová
Josef Kotrle
Marie Maňasová
Josef Nešpor
Dana Pacalová
Josef Průša
Narození:
Karolína Podhorová

Vzpomíná manželka, dcery a synové s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 11. března 2020 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička

paní VĚRA MIKULKOVÁ.

Úmrtí:
Jaroslav Donée
Darina Hangurbadžová

Oznámení MÚ
V úterý 10. března od 8,30 do 14,30
hodin bude na městském úřadě přítomen pracovník Finančního úřadu
Šumperk za účelem poskytnutí odborné konzultace a přebírání daňových
přiznání.

Místní a bytové hospodářství
oznamuje
Vedoucí MBH Michal Petreň žádá
všechny nájemníky v městských bytech, aby se průběžně do konce dubna
2020 dostavili do kanceláře OS MBH k
podpisu souhlasu se zpracováním
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679.
Od 18. února je kancelář OS MBH zpět
na radnici. Kancelář najdete v opravených prostorách v přízemí radnice se
vstupem od benzínové stanice.

Nikdy nezapomenou a s láskou vzpomínají dcera Věra, Olda,
Eva, Karel, vnučky, vnuci, pravnučky a pravnuci.
Komise pro sociální a zdravotní péči ve spolupráci s kinem
Sněžník připravuje filmové představení na

7. března 2020 v 18.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA.
Vstupné pro seniory 60+ je zdarma, vstupné pro ostatní
diváky je 60,- Kč.
Komise pro sociální a zdravotní péči rady města nabízí
pro seniory

zájezdy do lázní Velké Losiny
Zájezdy budou probíhat v termínech 24. březen, 21. duben, 19. květen, odjezd vždy v 9.00 z náměstí.
Dopravné bude hrazeno městem, 3 hod. vstupné si účastník hradí sám.
Vstupné pro seniory 62+ činí 213 Kč/osobu.
Přihlásit se můžete v Informačním centru vždy nejpozději týden
před odjezdem spolu se zaplacením vstupného.
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ŠKOLA/SPORT

Ples školy 2020
V pátek 14. února proběhl
již tradiční školní ples,
letos ve valentýnském
duchu. Příprava plesu bývá
vždy náročná. Na výzdobě,
přípravě a průběhu se
podíleli hlavně zaměstnanci školy, ale s výzdobou a
přípravnými pracemi pomohly také děti, pro které
je výtěžek plesu určen.
Přestože letos poprvé se
plesu nezúčastnili žáci
školy, měl ples u návštěvníků více než dobrý ohlas.
Na doporučení zástupců
rodičů ze schůze SRPŠ na
podzim loňského roku se

Gřundělová, Hana Nejedlá,
Hana Suchomelová, Horská
chata Paprsek, Horský
hotel Sněženka, Hospoda u
Huga, Chata Stará škola
Kunčice, Chata Štvanice,
Chata U Profesora, Irina
Schwanová – AVON, Jiřina
Žižková, Jiří Kamp, Jízdárna
Černý kůň-ing. Zdeněk
Panský, Josef Doné, Králická chata, Kulturní zařízení
města Staré Město, Lékárna
Pharma-Point Hanušovice,
Luboš Tylšar, manželé
Řezníčkovi, Město Staré
Město, Městský úřad Hanušovice, Miluše Novotná,

Miroslav Hanák - zednické
práce, NET-KOVO s.r.o., Oil
TEAM čerpací stanice, PAS
- Pešek V., J., Pavel Franěk
autoškola, Penzion Národní
dům, Penzion Pohoda,
PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Radovan Šikula,
ředitel školy, Restaurace bowling Pod Javorem,
Restaurace Goldek, Ski
areál Králičák, Romana
Trčková, Řeznictví - Štefan
Pitel, Šárka Foltýnová,
ÚSOVSKO a.s., Vlastimil
Váňa, Zlatnictví - Radek Urc
(pořadatelé plesu)

kamarádů, za který sklidily
patřičný potlesk.
Celá akce byla pestrá a
měla spád, děti neměly ani
chvilku na to se nudit.
Vyřádily se s lany, padáky a
nakonec i s balónky. Každé
dítě v masce dostalo sladkou trubičku a téměř každý
si odnesl nějakou maličkost
z bohaté tomboly. Na závěr
se slosovalo vstupné o další
hodnotné ceny.
Touto cestou děkujeme
všem zúčastněným, také
všem dobrovolníkům z řad
zaměstnanců školy, z řad
rodičů, dále panu Panskému za hudební doprovod a
řadě sponzorů, bez kterých
bychom nemohli dětem
dopřát tolik radosti.
Sponzory
maškarního
plesu byli: PRO-BIO, Kino
Sněžník a kulturní složka

Starého Města, Net – Kovo,
Úsovsko a.s. – farma Kunčice, DS ŠOK, Kremo – trubičky, Obuv – Eva Vašicová,
Avon – Irina Schwanová,
Papírnictví – Eva Fraňková,
chata Profesor, AlpinePro
paní Šťastná, Bobová dráha
Petříkov, Balnea Chrastice,
Hospoda Na Hřišti Hanušovice – Jana Siklenková,
manželé Urbanovi, pan

Pavel Fraňek, paní Veronika Souralová, kolektiv
zaměstnanců Jednoty, paní
Jiřina Žižková, pan Adolf
Tylich a mnoho dalších,
kteří si nepřejí být jmenováni. Všem děkujeme za
přízeň a těšíme se snad
opět v příštím roce. (Matkovská)

snažili každý den, kdy
teploty nahrávaly zalednění, upravovat a udržovat
plochu. Nutno říci, že letošní zima zaledňování
příliš nepřála. Teplotní
výkyvy způsobovaly neustálé zamrzání a rozmrzání
plochy. A tak i přes veškerou snahu všech zúčastněných, kluziště umožnilo

využít plochu
k bruslení po
zhruba 14 dnů.
Ti, co tuto
dobu
nepropásli a na led
se vydali, mohli
si užít bruslení
až do pozdních
večerních
hodin. (red)

nynější ples konal bez
účasti žáků 9. třídy a titíž
rodiče se shodli na tom, že
ples bude umožněn až
plnoletým. K celkové pohodě plesu přispěl pestrý
repertoár skupiny Two Pop
Music. O letošní bohatou
tombolu se jako vždy postarali zástupci SRPŠ, a
tímto bychom jim i všem
sponzorům chtěli moc
poděkovat. Sponzory školního plesu byli: CONTI-RSC
s.r.o., Divadelní soubor
ŠOK, Družina při ZŠ a MŠ
Staré Město, Farma Pohoda
s.r.o., Firma KREMO-Olga

Dětský maškarní ples
I v letošním roce se děti
všech věkových kategorií
spolu se svými rodiči a
příbuznými
sešly
v místním kulturním domě,
aby si společně užily tanec,
zábavu, hry, dárky a také
něco dobrého na zub. I
když všude řádila chřipka a
lavice ve škole zely prázdnotou, sešlo se téměř osmdesát dětí v rozličných
maskách.
Děti společně zvládly průvod masek, hry i tanečky a
dokázaly, že umí být kamarády, čímž symbolicky
naplnily téma letošního
maškarního bálu, kterým
bylo právě kamarádství.
Celý program zpestřily děti
z I. oddělení školní družiny,
když nám předvedly parádně nacvičený tanec

Kluziště
Letošní sezóna byla tak
trochu testovací pro zimní
provoz nového sportovního areálu za budovou Mateřské školy. Již od prvních
dnů s nízkými teplotami
v posledních měsících roku
2019 byl povrch pokryt a
připraven
k zalednění.
Město zakoupilo k údržbě
rolbu a zaměstnanci MÚ se
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Škola v přírodě
Po třech letech opět zařazujeme na konci školního
roku výuku v přírodě, mimo prostory školy. Třídenní pobyt (15. – 17. června
2020) v Račím údolí u
Javorníku je plánován pro
6., 7., 8. a 9. třídu. Rodiče si
mnohdy pletou jednodenní
školní výlet se školou
v přírodě. Cílem školy
v přírodě je mj. realizovat

ty aktivity školního vzdělávacího programu, na které
při běžné výuce není prostor, od branných, volnočasových až po poznávací.
Žáci mají rovněž možnost
komunikovat se svými
vrstevníky jinak než pomocí mobilů. Ubytování je
zajištěno v chatkách, dopravu plánujeme vlakem.
Račí údolí nabízí kvalitní

stravu, bazén, krásnou přírodu, bezpečná
sportoviště
(www.raciudoli.cz).
Celkové
náklady
jsou velmi nízké, a
proto se může zúčastnit každý. Žáci se na
podobné akce velmi těší a
realizační tým pro ně jistě
připraví atraktivní program. (Šikula)

Lyžařský kurz
MŠ
V měsíci únoru jsme se
společně s dětmi z několika
dalších školek účastnili
lyžařského kurzu. Začátek
nám trochu zkomplikoval
orkán Sabine, ale protože
nejsme z cukru a jsme
z hor, nenechali jsme se
odradit!
První den si instruktoři
rozdělili děti do skupin

podle jejich
lyžařských
dovedností. Postupem času,
také šikovností našich dětí a instruktorů, i ti
úplní začátečníci krásně
sjížděli svah. Plynulými
obloučky tak všechny děti

pokořily kunčickou sjezdovku. V pátek byli všichni
ze svých výkonů nadšeni!
Společně jsme zažili skvělé

pocity z lyžování a také si
zasloužili medaili, na které
se všem leskla velká jednička. (Manová)

ské spolupráce a zažít
spoustu zábavy.
Horolezecký kroužek pořádá ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Staré Město Sportovní klub
Outdoor Jeseníky, jenž je
nezisková organizace působící v Jeseníkách. Naším
hlavním cílem je zapojení

do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, pomoc rozvoji veřejného života, kultury,
zdraví, zejména formou
další veřejně prospěšné
činnosti a osvětovou činností. (Škrottová)

Horolezecký kroužek pro
děti ve Starém Městě
Od druhého pololetí školního roku 2019/2020 se ve
školní tělocvičně koná
každé úterý od 17:00 do
18:30 horolezecký kroužek
pro děti od 10 let, jehož
kapacita je maximálně 15
dětí. Věk i počet dětí je dán
sportem jako takovým,
který má svá specifika na
rozdíl od jiných sportů –
pohyb ve výškách, práce
s materiálem,
práce
s jistícími
pomůckami,
stoprocentní zodpovědnost
za sebe ale i ostatní, pokora, atd. Docházka do kroužku je pro přihlášené děti

povinná, odhlásit se mohou
vždy ke konci pololetí.
Děti se v kroužku seznámí
se základními technikami
uzlování,
slaňování
a
správného používání jistících pomůcek. Tyto poznatky pak budou moci pod
dohledem
instruktorů
prakticky uplatnit při výuce lezení na umělé stěně.
Hlavním smyslem kroužku
je umožnit dětem poznat
sebe sama, své schopnosti,
vlohy, hranice a limity.
Získané dovednosti umožňují dětem aktivněji řešit
vzniklé situace, poznat
kouzlo vzájemné mezilid-
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