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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Únor 2019

roč. XXV

č. 2

8Kč

PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ

ŠOKÁČEK 2019
22. – 24. 2. 2019

Program:
Pátek 22. 2. 2019
19:00 hod. - tři scénky plné absurdního humoru Kde je Andrius ?, Bombardéři, Mýdlo špiní charakter /Divadlo
Tří Pardubice/
Sobota 23. 2. 2019
10:00 hod. - hudební pohádka S Forentýnkem na cestách /Divadlo Slunečnice Brno /
13:00 hod. - vánoční koleda Vánoční sen. Charles Dickens /DS KIX při DDM Zábřeh/
15:30 hod. - drama Vassa. Maxim Gorkij /Rádobydivadlo Klapý/
19:00 hod. – komedie Televariaté / Divadelní soubor Amadis Brno /
Neděle 24. 2. 2019
10.00 hod. – pohádka O pračlovíčkovi /Divadlo Tramtarie Olomouc /
14.00 hod. - hudební performance na motivy Dantova Pekla Inferno aneb konec legrace /Dostavník Přerov a
Stodola Jiříkovice
…více str. 2
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Šokáček 2019
Minulý rok jsem psal něco
v tom smyslu, že dobré víno
a naše divadelní přehlídka
časem na kvalitě neztrácí,
spíše naopak. Tenhle pocit
se ve mně letos nějak násobí. Dát dohromady kvalitní
program byla asi největší
fuška za posledních pár let,
ale to musí posoudit hlavně
pravidelní návštěvníci, této
dnes již tradiční kulturní
akce ve Starém Městě, která
se uskuteční 22. – 24. 2.
2019 v místním kulturním
domě.
Začíná se tradičně v pátek
od 19 hod. výborným Divadlem Tří z Pardubic. Pamětníci předešlých kusů tohoto
souboru např. Prasklá hřídel
od sifonu, Úřední čunina či
poslední výborně ztvárněný
detektivní příběh (2017)
Queensland si novinku Kde
je Andrius? smutný příběh
z Litvy plný absurdního
humoru, a další doprovodná
představení Mýdlo špiní
chrakter, jehož děj se odehrává v lékařské ordinaci na
německém venkově, a představení Bombardéři, pantomima o pilotech bombardéru, kteří mají za úkol eliminovat malé německé městečko, jistě nenechají ujít. I
ve větších městech se na
tento soubor, hrající pouze
autorské kusy Tomáše Novotného, hostujícího herce
v mnoha pražských divadlech, obtížně shánějí lístky,
proto by mě velmi potěšil
plný sál našeho KD; kdo
přijde, určitě nebude litovat.
Po zkušenostech z loňského
roku s ne příliš zdařilým
výběrem pohádek (dle mého
soudu) jsem letos sáhl výhradně po profesionální
scéně. V sobotu 23. 2. dopoledne od 10 hod. čeká dětského diváka, ale i jeho
dospělý doprovod, pohádka
S Florentýnkem na cestách
již osvědčeného profesionálního Divadlo Slunečnice
Brno. Není na škodu si při-

pomenout divácky nejlépe
hodnocené
představení
v roce 2017 Hrajeme si
s pohádkou, které bylo plné
nejznámějších a nejoblíbenějších melodií z pohádek a
dětských filmů jako např.
Šíleně smutná princezna,
Princové jsou na draka,
Saxana apod. Sobotní odpoledne (od 13 hod.) plné toho
nejlepšího, co může nabídnout ochotnická scéna, nastartuje Vánoční příběh
v podání Divadelního souboru KIX při DDM Zábřeh,
příběh o lidské hamižnosti,
kterou dokáže vyléčit láska
a kouzlo vánoc. Tato hra
získala na loňské divadelní
přehlídce ve Václavově
v konkurenci 18 souborů
třetí místo v divácké soutěži.

hřeb večera obstará soubor,
který snad není nutno ani
představovat, a to Amadis
z Brna.
Několikanásobný
vítěz Šokáčků nás od 19
hod. vrátí do časů totalitního vládnutí jedné strany na
jeden z mála podařených
zábavných programů Televarieté. Na jeho úpravu do
současnosti jsem opravdu
zvědavý a snad nezůstanu
s tímto pocitem osamělý.

Lepší vizitku si snad ani
nelze představit. Od 16:00
hod. k nám zavítá dnes již
legendární Rádobydivadlo
Klapý s přestavením od
Maxima Gorkého Vassa.
Taky jsem nevěděl, kde to
vlastně je, až na internetu
jsem si je našel v obci blíže
Litoměřic. Kdo přijde, uvidí
strhující příběh ženy, která
se po smrti patriarchy rodu
snaží všemi možnými způsoby zachránit rodinnou
firmu. Na toto divadlo, které
u nás bude debutovat, jsem
opravdu sám zvědavý. Máte
totiž kliku, že zrovna v době
přehlídky je tento soubor na
moravském turné, což je
zřejmě jedinečná příležitost
vidět jeho produkci. Zlatý

Nedělní dopoledne (od 10
hod.) bude vyhrazeno dalšímu profesionálnímu souboru Divadlo Tramtarie
z Olomouce. Přijedou s již
několikrát avizovanou pohádkou
O
pračlovíčkovi (zatím to nikdy z různých
důvodů nedopadlo). Tento
kus viděla půlka Evropy, tak
snad se to podaří i Starému
Městu. Všechny předcházející divadla bych rád všem
doporučil, ale u posledního
kusu pod názvem INFERNO
aneb konec legrace v podání
Divadla Dostavník Přerov a
Divadla Stodola Jiříkovice,
které je na programu na
nedění odpoledne od 14
hod. jsem opravdu na rozpacích. V tomto kusu si

legrace neužijete. Předlohou
tohoto díla je slavné Dantovo
Peklo.
Cesta
k nejtemnějším
lidským
vlastnostem úžasným způsobem ztvárněná spojenými
silami obou výborných divadel pomocí expresivní
hudby, tance, zvukových i
světelných efektů, zanechá v
každém divákovi jenom
hluboký prožitek. Je to žánrově velmi náročné divadlo
a ne všichni jsou schopni
tohle pozitivně vstřebat.
Milovníci lehčích veselých
žánrů by si návštěvu tohoto
představení měli dobře
rozmyslet.
Letošní ročník bude opět
opravdu velmi různorodý,
od vyloženě náročných kusů
po lehčí žánr až po vyloženou zábavu, doplněný profesionálně
provedenými
pohádkami a dalšími výbornými kusy. Jsem přesvědčen, že si na letošním Šokáčku může vybrat opravdu
každý, a těm, co se rozhodnou absolvovat celou přehlídku, přeji velkou výdrž,
nebudou litovat. Jídlo ani
pití si návštěvníci s sebou
nosit nemusí, všeho bude
celodenně dostatek. Vstupné bylo nutné přizpůsobit
kvalitě a hlavně ceně jednotlivých představení. Permanentka na celou přehlídku
bude stát 200 Kč (k dostání
od 1. 2. v TIC Staré Město a
v Informačním centru Hanušovice, po začátku přehlídky
u vstupu), vstupenka na
jednotlivá představení bude
za 50 Kč.
(Za Divadelní
soubor ŠOK Ruda Šmůla)
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JeLyMan 2019
Největší seriál v běhu na
lyžích v České republice se
již podvanácté postupně
představil v Jizerských
horách, na Šumavě, v Orlických horách, nebo například v Beskydech. Jedinečnou sérii závodů na konci
února zakončí závod JeLyMan, který se již tradičně
pořádá v krásném prostředí chaty Paprsek u Starého
Města.
Poslední ze série závodů se
bude konat 23. – 24. února
2019 a zúčastnit se jej
může i široká veřejnost.
Budete tak mít možnost
pořádně si zazávodit a
rozjet zimu na běžkách na
trasách 40 km, 20 km, či 10

km. Na trati čekají prudká i
táhlá stoupání, stejně tak
jako dlouhé roviny. Letos
se trasa na 20 km volně pojede na nově upravovaném okruhu "Růžovka".
Trasa se pojede na dva 10
km okruhy. Malé úpravy v
trasách budou také u nedělních závodů klasickou
technikou.
Seriál ČEZ SkiTour ovšem
není určený jen dospělým;
má také svou dětskou variantu „Mini SkiTour“. Ta
je pro všechny děti do
čtrnácti let, které běhají klasickou
technikou.
Dětské závody jsou na
jednotlivých
závodech
SkiTour rok od roku popu-

lárnější a lákají stále více
malých nadšenců.
Závody jsou sice hlavní
náplní víkendu, nicméně se
můžete těšit i na doplňkový
program a pětihvězdičkový
servis pro závodníky, který
mimo jiné zahrnuje vyhřívané převlékárny, občerstvení, profesionální mazací servis, možnost testování

nových modelů lyží, Hervis
dětský park nebo společné
rozcvičky před závody.
Konkrétní
informace
k jednotlivým
závodům,
pravidlům či startovnému
najdete
na
webových
stránkách seriálu www.skitour.cz. (red)

Skialp a ski race Kraličák
Zajímavá akce čeká na fanoušky sjezdového lyžování
a skialpinismu v Hynčicích
už 2. února, kdy se koná již
poněkolikáté Skialp a ski
race Kraličák.
Na účastníky i návštěvníky
čeká den plný zimních aktivit, lyží, skialp a napínavých
momentů. Jednak se budou
moci zúčastnit či přihlížet
dvěma sportovním akcím, a
to závodu ve slalomu, který
proběhne ve dvou kolech
(10.00 – 12.00 a 13.00 –
15.00) a později i večernímu skialpovému závodu,
jehož
start
je určen
na 17.30.
Závodu ve slalomu se může
zúčastnit každý, jedinou
podmínkou je absolvovat
závod na lyžích Elan. Pokud

takové doma nemáte, nezoufejte. Můžete si je zdarma vypůjčit jednak na samotný závod; pokud nemáte zájem závodit, můžete je
stejně tak zdarma v rámci
akce pouze otestovat. Závodit se bude ve dvou kolech
na šestnáctibrankové trati
Pevnůstka, která je svým
profilem vhodná jak pro
zkušené jezdce, tak pro
amatéry. Vyhlášení výsledků bude v 15.30. Večerní
skialpový závod je také
určen pro širokou veřejnost, ovšem musíte mít
povinnou výbavu, do níž
patří kromě skialpových
lyží i funkční čelovka, přilba, batoh či nabitý mobilní
telefon. V rámci startovného si můžete výbavu i vy-

půjčit.
Trať
bude
mít
zhruba 7,5
km a
závodí se
ve
třech kategoriích – muži,
ženy a junioři. Vyhlášení
výsledků bude v 19.30. Poté
se můžete zúčastnit tomboly a after párty.
Den nenabízí ale jen aktivní
účast nebo přihlížení těmto
dvěma hlavním závodním
disciplínám. Stejně tak si
můžete otestovat jednak
výše zmíněné lyže Elan, ale
také skialpové vybavení
Dynafit nebo lavinové vy-

hledávače Pieps. Pokud jste
nadšenci do maček a cepínů, můžete si vyzkoušet
lezení
na
ledopádu
s půjčeným
vybavením.
Anebo si můžete jen prostě
užít den na sněhu v dobré
společnosti a zajímavé
atmosféře nabité adrenalinem. Více informací můžete
zjistit na webových stránkách
www.
zima.mujkralicak.cz (red)

Děti na svahu
Ski areál Kraličák pamatuje
i na děti. V únoru se
v Hynčicích pod Sušinou
připravují hned dvě akce,
které podpoří aktivitu dětí
všech věkových kategorií
na lyžích. 6. února proběhnou Králíčkovy dětské
slalomy, které budou obdobou dospělácké verze

sjezdu ve slalomu, který
proběhne čtyři dny předtím v rámci Skialp a ski
race Kraličák. Pojede se
tedy stejně tak sjezd na 16
branek na sjezdovce Pevnůstka a závodníci opět
pojedou dvě kola, z nichž se
jim započítá ten lepší čas,
jen v tomto případě budou

závodníci rozděleni do pěti
kategorií podle věku (3-6
let, 6-9 let, 9-12 let, 12-15
let, a 15-18 let).
Další akcí pro děti bude 12.
února Karneval pro děti.
Jak píše pořadatel, „karneval je určen pro všechny
děti, jejich starší sourozence, rodiče i prarodiče v

bláznivých převlecích a se
všemi "dopravními prostředky" na sjíždění kopců.“ Účastníky čeká celodenní disco show, plnění
zábavných úkolů na stanovištích i hromadný sjezd
masek na sjezdovce Pevnůstka. (red)

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2019

4

Knižní tip na únor…
Název knihy: Historické toulky Šumperskem III
Autor knihy: Drahomír Polách
Třetí díl úspěšné edice představuje dalších
třicet historických zajímavostí ze Šumperska, tedy Branné, Kopřivné, Loučné nad
Desnou, Velkých Losin, Rapotína, Šumperka,
Nového Malína, Libiny a dalších obcí. Kniha
je opět bohatě vybavena dokumentačním a
obrazovým materiálem.
Zajímavostí v kapitole 8 pojednávající o
kapli sv. Rocha se zvonicí v Hosticích je skutečnost, že tamní zvon pocházel z Kunčic.
„Kaple sv. Rocha, kterou si postavila na své
náklady obec, slouží i jako zvonice. Kolem
zvonu a zvonění v obci jsou skryta tajemství.“
(str. 69) Více nebudeme prozrazovat…
Kniha vyšla 13. 12. loňského roku a její prodej byl zahájen besedou s autorem
v šumperské městské knihovně. (red)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK
Sobota 9. 2. 2019 v 16.00
Příšerky z vesmíru (animovaná rodinná komedie, 90 minut)
Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na
dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo
rukou. Tři ufonští kamarádi si na něm naladí teleshopping a okamžitě se zamilují do speciální, bezkonkurenčně nejlepší masážní matrace za tu nejlepší cenu. Je
báječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si ji pořídí a vydají se k nám v létajícím
talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají.
Potrhlí ufoni se dají dohromady s člověčím klukem Luisem a společně rozjedou
velkolepé dobrodružství galaktických rozměrů. Vstupné 50,- Kč
Sobota 9. 2. 2019 v 18.30
Po čem muži touží (komedie ČR, 95 minut)
Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), trochu šovinista a sarkastický
sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne
jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá
manželka a dcera (A. Hoffmannová a S. Sandeva) ho opět naštvou, neznámá
žena mu nabourá auto a jeho místo dostane mladá šéfredaktorka Leona (T.
Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – s kamarádem Čestmírem (M.
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší.“ Ráno zjistí, že se stal ženou (A. Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Vstupné 65,- Kč
Sobota 16. 2. 2019 v 16.00
Příběh koček (animovaná komedie, 90 minut)
Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká
se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní
létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit
filmy. A kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe a vydat se na záchrannou
misi. Vstupné 50,- Kč

KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ÚNORU
Mezi strunami s Františkem Surmíkem
Místo: Blues Club Jeseník
Datum: 14. února od 19 hodin

"Mezi strunami" jsou pravidelné hudební
večery jesenického muzikanta Ondry Kozáka obohacené povídáním s výraznými
osobnostmi Jesenicka a prostorem pro
neformální jam session. Muzikanti, nástroje
s sebou!

Neřež

Místo: Bar Větrák Dolní Morava
Datum: 15. února od 21 hodin
Hudební skupinu Neřež – Zdeňka Vřešťála,
Vítka Sázavského, Roberta Fischmanna a
Filipa Benešovského není nutné dlouze
představovat. Patří mezi stálice české
hudební scény.

Keltský večer

Místo: Kulturní dům Šumperk
Datum: 16. února od 19 hodin
Přijďte si do Domu kultury Šumperk užít
nezaměnitelnou atmosféru na jedinečný
Keltský večer. Vystoupí Happy to Meet, Lua
nebo Drunken Weasel. Zároveň se můžete
těšit na ochutnávku kvalitní skotské whisky.

Poletíme? - Chce to tour!

Místo: Kulturní dům Šumperk
Datum: 22. února od 19.30 hodin
Brněnská kapela Poletíme? bourá v poslední době sály po celé republice. Skupina
osmi dobře vypadajících mužů v čele s
nepřehlédnutelným Rudolfem Brančovským hraje original banjo punk future jazz
kántry v turbošansonovém duchu.

Setkání s Jaromírem Hanzlíkem

Místo: Kino Retro Zábřeh
Datum: 22. února od 18 hodin
V únoru dorazí do kin nová romantická
komedie Léto s gentlemanem. Autorem
scénáře a hlavním protagonistou je Jaromír
Hanzlík, herecká legenda a mj. držitel
Křišťálového glóbu. Pořad nabídne možnost připomenout si jeho padesátiletou
cestu hereckým životem. Jedná se o zcela
výjimečnou příležitost setkat se osobně s
tímto legendárním hercem.

Cestujte chytře, levně a často

Místo: G-klub Šumperk
Datum: 26. února od 17.30 hodin
Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Vede populární přednášky zaměřené na
levné cestování lidí s běžným zaměstnáním
a příjmem. Dodává kuráž všem, kterým
brání různé životní překážky v plnění jejich
cestovatelských snů.
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Tříkrálové koledování s letopočtem 2019
Další rok, další číslo letopočtu, další leden a další
Tříkrálová
sbírka.
V Olomouckém kraji se
konal již 20. ročník dobročinné sbírky, kterou organizuje Charita ČR. Mezi 1. a
13. lednem vyrazili do ulic
Starého Města nepřehlédnutelní Tři králové v bílých
pláštích a s papírovými
korunami na hlavách. Kromě toho patří do povinné
výbavy králů samozřejmě
pokladnička (úředně zapečetěná místně příslušným
městským úřadem), průkazka vedoucího skupinky,
potvrzená Charitou a občanský průkaz vedoucího.
Do vašich domovů přinášeli
Tři králové poselství klidu a
míru, psali na dveře svěcenou křídou K + M + B +
2019, rozdávali kapesní
kalendáříky a symbolické
balené cukry, vyrobené
v chráněné dílně zábřežské
Charity. Kdo chtěl, mohl
koledníkům přispět do
kasičky jakoukoliv finanční
částkou. Stalo se již tradicí,
že mnoho dárců dává koledníkům „jedlou výslužku“.
Nejinak tomu bylo i letos, a
tak se mohli při putování od
domu k domu posilnit různými sladkostmi, cukrovím
či ovocem. Co se nesnědlo
cestou, to pak doma podlehlo „královskému dělení “.
Za Kašpary, Melichary a
Baltazary se letos přestrojili
tito dobrovolníci, kterým
patří za jejich práci velké
poděkování:
Lukáš
Gronych, Markéta Novosádová, Adéla Stojková, Kristýna Halámková, Maruška
Hýžďalová, Adélka Hýžďalová, Johanka Matoušková, Erik Doné, Patrik Doné,
Dominik Gebel, Roman
Reždovič ml., Lenka Hýžďalová, Eliška Hýžďalová,
Martin Hýžďal ml., Mirek
Nožička, Jakub Hmelár,
Kristián Schwan. Vedoucími
jednotlivých skupinek byli:

Petr Baďura ml., Adam
Neuman, Radek Novák ml.,
Jirka Kamp ml., Věra Pešková a Jitka Urbanová Pešková.
Jedna kasička byla po celou
dobu sbírka umístněná také
v turistickém
infocentru,
kde zájemci též mohli obdržet cukr, kalendář a křídu.
Posledním dnem sbírky
byla neděle 13. ledna, kdy
se koledníci vypravili na
mši do našeho kostela sv.
Anny. Ve středu 16. ledna se
na radnici konalo rozpečetění pokladniček a sčítání
vykoledovaných peněz za
účasti pracovníků šumperské Charity a Městského
úřadu Staré Město. V sedmi
pokladničkách bylo dohromady 36.343,- Kč. Děkujeme vám všem za tuto krásnou částku, která je o necelých tisíc korun větší než
loni (v r. 2018: 35.402,- Kč).
A aby to nebylo jen o korunách, tři nalezené polské
zloté byly vyměněny dle
aktuálního kurzu. Ve které
pokladničce se ukrýval
právě váš příspěvek? Koledníci ve skupince Věrky
Peškové měli v kasičce
9.944,- Kč, skupinka Jitky

Urbanové Peškové nasbírala 7.066,- Kč, Petr Baďura
se svými králi získali 6.863,Kč. Také skautské skupinky
si vedly skvěle. Skauti
s Jirkou Kampem vykoledovali v Kunčicích, Stříbrnicích a Nové Senince celkem

4.502,- Kč. Pokud u vás
zazvonili Tři králové pod
vedením Radka Nováka,
přispěli jste k částce 4.278,Kč a Adam Neuman se svým
týmem získal částku 3.089,Kč. V kasičce v infocentru
bylo 601,- Kč.
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Rozdělení získaných prostředků je stanoveno takto:
65 % zůstává v našem regionu, 15 % využije na své
projekty diecézní Charita,
10 % pomůže potřebným
lidem v zahraničí, 5 %
jde na celostátní projekty a
5 % činí režie sbírky.
Z výnosu Tříkrálové sbírky
na Šumpersku v roce 2018,
který činil 833.452,- Kč,
Charita Šumperk využila
např. 20.000,- na aktivity
Centra
pro
rodinu
v Šumperku, stejnou sumu
na aktivity Poradny pro
ženy a dívky v Šumperku,
50.000,- Kč na přímou pomoc pro osoby v nepříznivé
sociální situaci, 41.000,- na
přímou sociální výpomoc
taktéž pro osoby ve špatné
sociální situaci, 120.000,Kč na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 181.000,- Kč na
příspěvek na rozvoj hospicové péče, 55.000,- Kč na

podporu sociální aktivizace
a
rehabilitace
klientů,
10.500,- Kč na pořízení
vybavení pro terénní služby. S podobným využitím je
počítáno také pro rok 2019.
Další zajímavé údaje nejen
o sbírce, ale rovněž o činnosti šumperské Charity
jsou
k dispozici
na
www.sumperk.charita.cz.
Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět celoročně,

například zasláním dárcovské textové zprávy za 30,Kč ve tvaru DMS KOLEDA
na telefonní číslo 87 777.
Někteří z vás možná sledovali 6. ledna na ČT 1 tradiční
Tříkrálový
koncert
z Městského divadla v Brně,
který má být poděkováním
právě koledníkům, dárcům,
partnerům a příznivcům
sbírky a zároveň na několika příkladech ukazuje, kde

6
konkrétně
„tříkrálové“
peníze pomáhají. V průběhu
koncertu diváci zaslali na
dvaadvacet tisíc dárcovských zpráv a přispěli tak
na sbírkový účet částkou
1.266.495,- Kč. Podrobnější
informace najdete na internetových
stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka probíhá
pod heslem „každá koruna
pomáhá“, proto vám - dárcům děkujeme za každou
jednotlivou korunu, kterou
jste přispěli! Stejně tak
děkujeme všem koledníkům, kterým není zatěžko
obléci kostým a vyrazit do
ulic, neboť koledování je
snaha udělat dobrý skutek,
odvaha čelit posměškům
nebo odmítnutí, ochota
obětovat svůj volný čas a
chodit dům od domu třeba
ne zrovna v ideálním počasí… (Za organizátory Jitka
Urbanová Pešková)
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Vyrazte na běžky – žijete v běžkařském ráji
Staré Město leží mimo všechny známé dopravní uzly. Kromě jednoho. Leží na křižovatce dechberoucích
běžeckých tras spojujících Jeseníky se sousedním Králickým Sněžníkem a Rychlebskými horami. Ty
jsou totiž společně protkány více než tři sta kilometry bezvadně udržovaných lyžařských běžeckých
tras. A všechna tři pohoří propojuje jedinečná zimní tepna, tzv. Jesenická lyžařská magistrála.
Magistrála je rozhodně
nejhezčí dopravní tepnou
široko daleko. Poháněni
vlastními silami na běžkách
můžete jet jako o závod
nebo se jen tak pomalu
kochat hlubokými zasněženými lesy, otevřenými
pláněmi, a okouzlujícími
výhledy do okolí. Magistrála bílou stopou propojuje ta nejvyhledávanější
střediska běžeckého lyžování severní Moravy. Prakticky od sedla Skřítek přes
bývalou chatu Alfrédku,
Ovčárnu, Švýcárnu, Červenohorské sedlo, Šerák a
Ramzovské sedlo doputujete na chatu Paprsek a dále
přes Kladské sedlo na Návrší pod Králický Sněžník a
nakonec až do dalšího
epicentra zimních radovánek, na Dolní Moravu.

Náruživí běžkaři si trasu
mohou vyzkoušet zvládnout za víkend, ale samozřejmě si ji můžete vychutnat
i
po
částech
na jednotlivých
úsecích.
Během roku 2018 došla
celá magistrála obnovy ze
dvou důvodů. Tím prvním
byla kůrovcová kalamita,
která v některých úsecích
změnila
krajinu
k nepoznání, a tím druhým
byl dlouhodobý nedostatek
sněhu v některých partiích.
Celkově nyní tedy magistrála měří 114 kilometrů.
Projekt spolufinancovalo
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu s Olomouckým
krajem a odborně spolupracovalo s Klubem českých turistů. Stopy jsou
skvěle udržované a navíc je
celá trasa dobře značená,

takže můžete bez obav
vyrazit třeba hned.
Pokud chcete vyrazit na
běžky někde v blízkém
okolí, ani to není nemožné.
Na Jesenickou lyžařskou
magistrálu totiž navazují i
další udržované okruhy a
trasy v celkem 11 oblastech. Jednou z nich je i
Staré Město, kde je udržováno bezmála 51 km běžeckých tras. Svou rozmanitostí a nejrozsáhlejším
počtem kilometrů tras v
Jeseníkách se jedná o velmi
atraktivní oblast, která v
současnosti je běžkařskou
veřejností v čím dál větší
míře objevována. Poloha
této oblasti skýtá příležitosti k návštěvě masívu Králického
Sněžníku,
Kladského sedla nebo další
významné běžkařské oblas-

ti Paprsku. Významným
krokem je také propojení
tras na stranu Dolní Moravy, což přináší další rozměr
v běžkařské turistice.
Můžete si vybrat trasy
podle svých chutí i sil –
zažijete zajímavé sjezdy i
výjezdy, některé trasy
nabízí nenáročná převýšení, všechny vás ale vezmou
do zimní pohádkové krajiny, která vás okouzlí, a vy
si budete opět moct naplno
užít krásy zimní přírody
bez hluku všedního života.
Na další stránce vám nabízíme namátkově několik
tras z okolí, tak neváhejte a
vyrazte ven. Aktuální informace o upravených
trasách hledejte na serveru
www.bilestopy.cz. (red)
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Vybrané běžkařské trasy a další udržované úseky v okolí
Starého Města
Mokřiny
Místa na okruhu: Nad zatáčkou - Vojenská silnice U zdi Mokřiny - U sedmi cest - U čtyř rohů - Jasaní hřbet - Kaskády Prudkého potoka - Nad zatáčkou
Náročnost: střední
Nejvyšší bod na trase: 1 163 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 895 m n. m.
Délka trasy: 9,5 km
Převýšení okruhu: 336 m
Přes Zatáčku smrti
Místa na okruhu: Nad Hynčicemi vlek - Nad Štvanicí Vojenská silnice U zdi - U Zatáčky smrti - Nad Hynčicemi
vlek
Náročnost: střední
Nejvyšší bod na trase: 1 137 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 877 m n. m.
Délka trasy: 7,7 km
Převýšení okruhu: 348 m
Pod Kozím Vrchem
Místa na okruhu: Staré Město Nábřežní - Stříbrnice okraj Stříbrnice vlek - Staré Město Nábřežní
Náročnost: střední
Nejvyšší bod na trase: 727 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 514 m n. m.
Délka trasy: 8,5 km
Převýšení okruhu: 297 m
Návrší chata - Stříbrnická sedlo
Náročnost: střední

Nejvyšší bod na trase: 1 216 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 892 m n. m.
Délka trasy: 3,5 km
Stoupání: 324 m
Klesání: 5 m
Chlupenkovec - Krupná sedlo
Náročnost: lehká
Nejvyšší bod na trase: 973 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 803 m n. m.
Délka trasy: 3,0 km
Stoupání: 22 m
Klesání: 192 m
Jasaní hřbet - Nad Vysokou
Náročnost: střední
Nejvyšší bod na trase: 988 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 831 m n. m.
Délka trasy: 2,5 km
Stoupání: 3 m
Klesání: 160 m
Udržované části Jesenické lyžařské magistrály (Dolní
Morava - Ramzová)
Náročnost: těžká
Nejvyšší bod na trase: 1 163 m n. m.
Nejnižší bod na trase: 708 m n. m.
Délka trasy: 50,5 km
Stoupání: 1 704 m
Klesání: 1 652 m

Rozhledna na Štvanici soutěží o titul
Rozhledna roku 2018
Rozhledna v areálu Kraličák, která je pro návštěvníky otevřena sotva pár měsíců, se už účastní soutěže
krásy mezi rozhlednami.
Tu každý rok vyhlašuje
Klub přátel rozhleden,
který se u nás zabývá již
deset let popularizací rozhleden v České republice,
jejich záchranou i promyšlenou výstavbou nových.
Třicet jedna metrů vysoká
rozhledna na Štvanici,
kterou navrhla známá
architektonická kancelář
Huť architektury Martina
Rajniše,
je
postavena
z modřínového dřeva a skla
a ukotvena k zemi je ocelovými lany. Návštěvníci

musí zdolat vnitřní schodiště o 152 schodech a
nahoře se jim za odměnu
otevře výhled na panorama
Jeseníků i Králický Sněžník.
V létě se k ní dostanete po
turistické trase a dalších
stezkách, v zimě můžete
využít jednu z udržovaných
běžkařských stop anebo
bez námahy využít jeden
z lyžařských vleků či lanovku.
Rozhledna na Štvanici je
jednou ze dvou rozhleden
v Olomouckém kraji, která
se letošního kola každoroční soutěže účastní. Zbylých 9 rozhleden je
z ostatních částí republiky.
Hlasovat můžete prostřed-

nictvím
emailu
rozhlednaanketa@centrum.cz
do 28. února 2019.
Hynčická rozhledna
je
ve
výběru
s číslem 7, ale samozřejmě si prohlédněte i ostatní
zajímavé
stavby,
které vás přiblíží
k oblakům.
Celý
výběr
nominovaných staveb naleznete na stránkách
Klubu:
kpr.kvalitne.cz (red)
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Rozhovor … tentokrát s Lenkou Kantorkovou o tom, jak
se žije se včelami a jak i žihadlo může léčit…

Lenka (původně Kampová) nikdy nepřemýšlela o tom, že by chtěla nebo mohla chovat včely. A pak ji kamarád
prostě přivezl úly… A tak se k ní přistěhovaly včely, ona si po vysoké škole a při práci v šumperské Vile Doris udělala včelařské učiliště, dnes chová kolem deseti včelstev, včelařství se pro ni stalo nedílnou součástí života a dokáže pro něj nadchnout další lidi…
Jak jsi začínala se včelami?
Se včelařením jsem začínala
zcela nedobrovolně, vlastně
jsem ani při nejmenším
netušila, že budu někdy
včelařit. Včely se ke mně
dostaly úplným nedopatřením. Můj dobrý přítel, kterého si velmi vážím a cením,
Petr Štefan, je dlouholetý
včelař. Při společně tráveném času občas naše debaty
zapluly k jeho včelařskému
koníčku. Při jedné z návštěv
jsem se dostala k vytáčení
medu, jednou jsem ho viděla
při práci ve včelách, a to
byla asi jediná zkušenost, co
jsem se včelami měla. Petr
toho času učil ve Starém
Městě na základní škole, kde
mimo jiné vedl pracovní
činnosti s žáky speciální
školy. V hodinách dílen společně s dětmi opravil několik
svých starých úlů. Ty mi pak
dovezl na zahradu. Ze začátku jsem to nebrala příliš
vážně, říkala jsem si, že to
bude to alespoň pěkná ozdoba naší zahrady. Jednoho
letního dne jsem se však
vrátila z práce a viděla jsem,
že z úlů vylétají včely. Až
tehdy mi došlo, že naše debaty dosáhly až k realizaci
Petrových plánů. No jednoduše řečeno, pro mě to byl
konec srandy. Začalo včelařské podletí, v tu dobu jsem
neměla vůbec tušení, o co se
jedná, co se se včelami dělá,
co všechno potřebuji. Ale
laicky řečeno v podletí je
třeba včely připravit na
zimu. Začíná čas krmení.
Můj přítel včelař byl sice na
telefonu, ale teorie a praxe je
přeci jen jiná. Abych řekla
pravdu, zjistila jsem, že se
včel nejspíš tak trochu bojím,
nebylo mi příjemné, že na
mě létají ani jejich bzučení.

Na jaře se však vše zlomilo,
včely začaly po dlouhé zimě
vyletovat za první snůškou,
měly dosti práce s jinými
činnostmi, než aby se zabývaly jen obtěžováním včelaře. Začala jsem se s nimi více
a více seznamovat, absolvovala jsem včelařské učiliště,
ale to je na moc dlouhé
povídání ...
Měla jsi z něčeho strach,
když jsi začínala?
Úplně za všeho - z žihadla,
z nevědomosti, ze včelího
roje…
Jak byla odlišná realita od
tvých představ?
Hlavně v tom, že cokoliv
jsem si přečetla, jsem očekávala, že se bude dít i ve včelím úle. Ale včelky si dělaly
pokaždé něco jiného, než
jsem chtěla 😊 Určitě je
důležité mít v hlavě teorii o
včelím životě, ale především
musí každý včelař pochopit,
že musí svoje včely nechat
dělat, co chtějí ony samy a
nezasahovat jim neustále do
jejich společenstva, a to si
myslím mi trvalo dosti dlouho.
Kolik máš včelstev? A
jaké včely chováš?
Momentálně zimuji jedenáct
včelstev. Každý rok o několik
včelích rodin své včelařství
rozšířím, ale o některé zase
přijdu, tak je ten počet stále
kolem těch deseti. Chovám
včelu medonosnou kraňskou.
Jak vypadá organizace
takového chovu?
Asi tak že na jedno včelstvo
je za potřebí jeden úl. Já
osobně říkám, že včely jsou
schopny fungovat v čemkoliv
i v krabici od bot. U nás
existuje spousta úlů, různé
typy, někteří se vrací ke
včelaření do starých klátů,
košnic, vrací se i brtnictví včelaření ve stromech. Já

osobně včelařím v klasických
nástavkových
uteplených
úlech o rámkové míře 39x24
cm. Zjednodušeně je to
vlastně taková stavebnice
z dřevěných bedniček, která
má základ – dno úlu - a vy
na něj skládáte další a další
bedýnky – nástavky podle
toho, jak silné máte včelstvo,
a vše je z vrchu uzavřené
stříškou. A jak vypadá včelstvo? Podle teorií, které nám
vtloukali do hlavy na včelařském učilišti, je jedno včelstvo tvořeno obvykle jednou
matkou, trubci, mnoha tisíci
dělnic a plodem různého
stáří
vyvíjejícím
se
v plástech, které jsou i včetně zásob nesdílnou součásti
včelstva.
Kdy jsi naposledy dostala
žihadlo?
Žihadlo jsem naposledy
dostala, tuším, při dokrmování včel na konci léta.
Dá se na žihadla zvyknout?
Na prvotní bolest při píchnutí se asi zvyknout ani nedá.
Záleží ale, kolik jedu se ze
včelího bodnutí dostane do
těla. Když se mi žihadlo
podaří dobře vytáhnout a
nedojde k vymáčknutí jedového váčku, nemusí rána ani
příliš otéci. Jinak včelí bodnutí není nic špatného, ve
skutečnosti pokud není člověk alergický, je včelí jed pro
člověka léčivý. Apiterapie se
zabývá léčením včelím jedem
a v dnešní době se dostává
dosti
na
výsluní.
V sousedním Německu je
apiterapie uznávanou léčebnou metodou.
Máš doma pro sebe nebo
pro své děti pro jistotu
nějaké
antihistaminika
nebo věříš, že jich není
potřeba?

U sebe včelí bodnutí neřeším,
pouze vytáhnu žihadlo. Pro
děti mám v lékárničce klasické léky proti alergii - stačí
podat kousek Zyrtecu, Zodacu apod. Uvažovala jsem i o
adrenalinové injekci, kdyby
se u našich včel objevil nějaký silný alergik, ale bohužel
není dostupná bez lékařského předpisu.
Co tě na včelách baví nebo
zajímá, že jsi u toho vydržela?
U včel mě baví úplně všechno; pozorovat je, pracovat
s nimi, nebo jen tak poslouchat jejich bzučení. Samozřejmě je i zábavné ochutnávat med, který vyrobí.
Včely jsou pro mě zajímavé
tím, co všechno dovedou
produkovat - vosk, propolis,
mateří kašičku, zpracovávat
pyl. Kdo se jednou nakazí
včelami, už se toho podle mě
nikdy nezbaví. Pozor je to
opravdu nakažlivé 😊 Vidím
to na lidech kolem sebe. Ke
včelařství jsem přivedla
několik kamarádů. Včelařit
jsem začala i při svém zaměstnání, kde v něm dále
pokračuje Adam Trčka,
který se rovněž nakazil a
včelařskou nemoc úspěšně
šíří dál po své rodině 😊
Co ti připadá na včelách
fascinující?
Fascinující je celý jejich
život. Je úžasné, že se včelami žijete jejich rok úplně
jinak,
vnímáte
děje
v přírodě. Díky včelám sledujete počasí. Pozorujete, co a
kdy kvete. Kvůli včelám
začnete vysazovat stromy,
kytky, keře…
Co včely potřebují ke
spokojenému životu?
Určitě ne včelaře 😊 Potřebují nějaký životní prostor,
třeba úl. Bohatou včelí pastvu, čím více rozmanitých

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2019
rostlinných druhů, tím lépe
pro včelu. A v blízkosti zdroj
vody.
Co všechno obnáší chov
včel? Co musíš v průběhu
roku dělat?
Záleží, jak k chovu včel přistupujete. Já se je snažím
otvírat a zasahovat do nich
co nejméně. Samozřejmě
chov včel obnáší čas, ale je
na každém z nás, jak svůj čas
využijeme, jestli ho hodláme
strávit u televize nebo přípravou rámečků do úlu. A co
musím všechno dělat, tak na
to se mě prosím neptej, to by
bylo na pravidelnou rubriku
ve Zlatém rohu 😊
Jaký druh medu produkují tvoje včely? Poznáš
podle chuti, z kterých
rostlin může med být?
Naše včely produkují med
květový, který získávají
sběrem nektarů z rostlin,
které zde rostou. Popřípadě
mohou dělat med medovicový, známý i pod názvem
lesní, kdy včely sbírají medovici od mšic, kterou přetváří
na sladký med. Když včelař
odebere od včel med v tu
správnou dobu, může získat
i medy jednodruhové, u nás
je to spíše vzácností. Některé
medy podle chuti rozeznám.
Mám doma již slušnou sbírku medů z celého světa,
které jsem si začala postupně vozit ze svých cest. Cestování je díky dětem méně,
ale mou sbírku i nadále
rozšiřují přátelé a rodina. O
jednom medu můžu dokonce
říci, že mi nechutná - jedná
se o med z kaštanovníku
jedlého.
Který med tobě osobně
nejvíc chutná?
Mně nejvíc chutná med od
mých včel 😊. Med květový
z úplně prvního vytočení - je
z něho jako by cítit jaro,
druhová pestrost všech
květů, které včela musela
navštívit, aby udělala tento
skvělý med.
Jak daleko létají včely při
sběru nektaru?

Udává se, že včely létají do
pěti kilometrů od svého úlu.
Samozřejmě záleží na zdroji
a dosahu snůšky. Když mají
dostatek kvalitní pastvy
v blízkosti, nemusí se trmácet nikam daleko.
A co včelařství na Staroměstsku? Je něčím specifické? Hory, odolnější
druh včel, lesy, jiné druhy
rostlin nebo něco takového?
Včelaření na Staroměstsku
se určitě liší od včelaření
v jiných oblastech. Například
na jižní Moravě začíná včelám sezóna o 2-3 týdny
dříve. To může znamenat, že
má včelař o jedno medobraní více. V těchto oblastech se
rovněž vyskytují akátové
porosty, pěstuje se zde slunečnice apod., což všechno
ovlivňuje medné výnosy.
V našich podhorských oblastech naopak nejsou takové
problémy se suchem a snůška zde není závislá pouze na
zemědělských polích. Je zde
také častější medovicová
snůška. Za velmi pozitivní
zde považuji šetrný způsob
ekologického
zemědělství,
kdy není v okolní krajině
používána chemie, což ocení
nejenom včely.
Musíš být někde oficiálně
registrovaná?
Včelař musí být oficiálně a
povinně zaregistrovaný u
Českomoravské společnosti
chovatelů, kde se každý rok
nahlašují počty a umístění
včelstev. Registrace u včelařských spolků povinná není.
Jak veliké je sdružení
místních včelařů? A jak
třeba probíhají vaše setkání?
V organizaci je nás celkem
35 včelařů chovajících 300
včelstev. Nejstarší z nich má
81 let, ten nejmladší 19.
Věkový průměr se pohybuje
kolem padesáti let. Do sdružení místních včelařů spadají i okolní vesnice jako jsou
Kunčice, Stříbrnice, Nová
Seninka, Hynčice, Chrastice,
Velké a Malé Vrbno, Šléglov,

Vikantice, Branná, Ostružná,
Vysoké Žibřidovice. Ústřední
a důležitou osobou této
organizace je paní Věrka
Pešková, která nám vede
účetnictví. Chtěla bych ji
touto cestou moc poděkovat
za to, co pro nás všechny
dělá. Je to taková naše včelí
královna; bez ní bychom se
dávno rozpadli.😊 A jak
probíhají schůze? Kávička,
pivo, limo a gulášek. Řeší se
léčení včelstev, dotace apod.
Občas si pozveme na schůzi
nějakého včelařského odborníka na přednášku. Máteli bližší zájem, je možné
schůzi navštívit. 😊
Jsi jediná žena u staroměstského
sdružení?
Ptám se proto, že zcela
naivně moje představa
včelaře od dětství vždycky sklouzávala k muži
středního až důchodového věku… Ale je pěkné
slyšet, že včelařství jde
napříč věkem. Tak jak je
to se zastoupením žen?
Nejsem, jsme celkem čtyři
včelařky.
Jaké bylo přijít jako mladá holka mezi staré včelaře? Jaké je to dnes?
Dobrá otázka 😊 Byl to docela šok. Vůbec jsem netušila,
co mě v organizaci včelařů
čeká. Hned jsem vyfasovala
funkci jednatele. Nevěděla
jsem, co tato práce obnáší, a
jsem ráda, že se mi štafeta
podařila díky dětem předat
dál. Místních včelařů si velmi
vážím, jsou to vesměs starší
a velmi zkušení pánové.
Co si myslíš, že je dnes
největším
problémem
včel?
Největším problémem, co se
řeší i v naší organizaci, je
především včelí mor. Ten se
dostal před několika lety i na
Staroměstsko a díky této
nemoci někteří včelaři museli svá včelstva utratit. Je to
asi to nejhorší, co může
včelaře potkat, když vidí, jak
se musí jeho včeličky nechat
spálit. Několikrát jsem se
v této době setkala s pomlu-
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vami, že včelí mor zde rozšířil svým chovem náš pan
farář. Pokud se k vám tato
informace dostala, tak je
zcela mylná. Chci říci, že pan
farář je jeden z nejlepších
včelařů, kterého znám. Včelaření opravdu velmi rozumí
a pro své včely dělá jen to
nejlepší. Všichni ostatní by se
od něj mohli jen učit.
Prý existují dva druhy
včelařů – ten tradiční, co
využívá v chovu chemii a
ti, co se snaží jít přírodní
cestou. Jak jsi na tom ty?
Asi bych včelaře nedělila
přímo na tyto dva druhy 😊,
ale dejme tomu, že se nacházím tak někde mezi. Šlapu si
ve včelaření svou cestu a
chemii používám, když je
potřeba, některé léčení řeším přírodní cestou. Léčení
v každém kraji nařizuje totiž
veterinární správa, ale to je
na delší diskuzi.
Jaký je podle tebe dlouhodobý vývoj včelařství u
nás na Staroměstsku? A
jaké jsou tvé představy o
budoucnosti včelařství?
S ohlédnutím do minulosti ...
V roce 1986 zaštiťovala
organizace 40 členů chovajících 392 včelstev. V roce
1992 – 49 včelařů pečovalo
o 456 včelstev. V roce 1997
bylo 43 členů s 292 včelstvy.
Jen
pro
připomenutí,
v letošním roce je nás registrovaných 35 včelařů se 300
včelstvy. Včelařství zažívá
v současnosti
renesanci.
Začínají se k němu vracet
další a často mladí lidé.
Někteří jej podědí po svých
rodičích a prarodičích. Jiní
včelaří pro to, aby byli
v bližším
kontaktu
s přírodou.
Budoucnost
našich včel je dobrá; myslím
si, že v naší oblasti bude
včelařů i včelstev stále dostatek. Jediné čeho se lze
obávat jsou pouze nemoci,
ale příroda si i s nimi nějakým způsobem poradí…
(Janoušková)
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ZAJÍMAVOSTI

Lesní plody Starého Města
Líska obecná
Každý z nás si vybaví Staroměstsko zahalené do
oblaků žlutého prachu, žluté
kaluže po jarních deštích a
zaprášené kapoty automobilů. Jedná se o pyl ze smrků a
dalších dřevin, který je větrem roznášen do blízkého i
vzdáleného okolí. Spousta
pylových zrn každoročně
dopadá také na rašeliniště a
do jezer, kde klesají ke dnu a
ve vlhku bez přístupu vzduchu zůstanou dokonale
zakonzervována.
Pylová
zrna jsou u každého druhu
dřeviny natolik specifická,
že podle nich lze pod mikroskopem určit, ze které dřeviny pocházejí. Toho využívá vědní obor nazývaný
palynologie, pomocí kterého
dokážeme z přítomnosti
pylů v různých sedimentech
zjistit vývoj vegetace dané
oblasti v průběhu tisíciletí.
Víme tak, že krajina, kterou
nyní nazýváme střední Evropou, byla v době poledové, cca před 8800 – 7500
lety zcela kolonizována
nekonečnými porosty lísky,
jen občas doprovázenými
břízou a borovicí. Toto období se proto příznačně
nazývá také “doba lísková”.
Líska obecná /Corylus
avellana/ tvořila v té době
čisté porosty na obrovských
plochách, kde svým opadem

a přítomností po staletí
připravovala půdu pro postupnou kolonizaci dalších
dřevin, šířících se do Evropy
z teplejších oblastí.
Líska je až 6 m vysoký keř,
dožívající se i 80 let. Mladé
výhony jsou šedé, poseté
chloupky. Listy jsou velké,
srdčité, se špičkou na konci
a jemně ochlupené. Na Staroměstsku se s lískou setkáte běžně na okrajích lesů a
na pastvinách, hojná je do
nadmořské výšky cca 800
m. Je to světlomilná dřevina,
které se daří na humózních
a čerstvých půdách. Výborně se zmlazuje z pařezu i
kořenových náběhů.
Plodem jsou známé lískové
oříšky. Ty dozrávají na
dvouletém dřevu přibližně
od půlky srpna. Čím zralejší,
tím více se uvolňují z
ochranných sukýnek, až
vypadnou úplně. Sbírají se
postupně, těsně před tím
než opadají, protože příliš
brzy sebrané plody seschnutím hodně ztrácí na objemu.
Oříšky milují obyvatelé lesa,
z nichž jsou asi nejznámější
veverky, ačkoliv je zdaleka
nežerou v takové míře, jako
třeba drobní hlodavci. Lískové oříšky jsou zdrojem
vitamínu E, B1 a B6, obsahují množství minerálních
látek a mají vysokou energe-

tickou hodnotu. Obecně
se uvádí, že obsahují až
60% tuků, 19% bílkovin,
5% cukrů a další látky
jako vápník, fosfor, hořčík a mangan. Jsou také
dobrým zdrojem boru,
který je důležitý pro
zachování kostní hmoty a
využívá se v prevenci
demineralizace
kostí,
hraje proto významnou
úlohu v prevenci a léčbě
osteoporózy a osteoartritidy. Většina lískových oříšků, které známe z čokolád a
obchodů se zdravou výživou, pochází z tureckých
plantáží (až 75% světové
produkce).
Ve střední Evropě se kromě
lísky obecné vyskytuje také
uměle vysazovaná líska
turecká /Corylus colurna/,
jež na rozdíl od domácího
keře tvoří strom s kuželovitou, pravidelnou korunou.
Obvykle je využívána v
městské zástavbě, jelikož
velmi dobře odolává znečištění. Krásný exemplář můžete ve Starém Městě vidět
růst za bytovým domem
stojícím naproti zdravotnímu středisku. V parcích se
zase běžně pěstují ozdobné
kultivary, například výrazná
červenolistá forma, která
roste také před staroměstským nádražím.

Lískové dřevo je středně
tvrdé a velmi ohebné, což jej
předurčuje k řemeslnému
využití. Ohebná tyčovina
odedávna sloužila k vyplétání plotů a ohrad, zejména
v Anglii, kde se tato tradice
díky množství lískových lesů
drží dodnes. Výborně se
hodí k výrobě vycházkových
holí, které po vyschnutí
neztrácejí svou pružnost,
jsou lehké a jen tak se nezlomí. Zálesáci ocení lískovou tyčovinu v táborových
stavbách a výrobě různých
kolíků, věšáků a závěsů na
vaření.
Nenápadná líska je také
důležitou včelařskou rostlinou, a to z toho důvodu, že
poskytuje včelám pastvu v
předjaří, v době nedostatku
potravy. (Gol)

ÚNOROVÉ VAŘENÍ

Škvarkové pagáče
Oslavy masopustu se pomalu chýlí ke konci a právě toto období, které předchází 40dennímu půstu před Velikonocemi, je
kromě rozpustilé zábavy, tance a zpěvu i tradičním svátkem dobrého jídla. Nejznámější jsou zabíjačkové dobroty nebo
typické koblihy. A stejně tak k masopustu neodmyslitelně patří i škvarkové pagáče ...
Ingredience: cukr 2 lžičky, mléko 200 ml, droždí 30 g, hlad. mouka 500 g, sádlo 100 g, škvarky 250 g, žloutek 2 ks, sůl 2
lžičky, čerstvě namletý pepř, vejce na potření
Postup: Mléko ohřejte. Rozpusťte sádlo. Do misky rozdrobte droždí, přidejte 2 lžičky cukru, 2 lžíce hlad. mouky a zalijte
asi 50 ml vlažného mléka, rozmíchejte vidličkou. Nechte vzejít kvásek (cca 15 minut). Do mísy nasypte mouku, smíchejte
se solí a trochou pepře. Uprostřed vytvořte důlek a vlijte zbylé mléko a žloutky. Větší část škvarků nakrájejte najemno,
druhou část nakrájejte nahrubo. Přidejte do mísy s moukou. Dále do mísy nalijte zchladlé sádlo, vzešlý kvásek a důkladně
propracujte. Hladké těsto nechte v míse, zakryjte utěrkou a na teplém místě nechte hodinu kynout. Během kynutí propracujte. Vykynuté těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na plát silný asi 1 cm. Pomocí skleničky vykrájejte kolečka.
Pagáče rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem. Troubu předehřejte na 190 ⁰C. Pagáče nechte 10 minut kynout na
plechu, poté povrch přejeďte rádýlkem nebo vidličkou a potřete rozšlehaným vejcem. Vložte do trouby a pečete 20 minut
dozlatova. (red)
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MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z usnesení z 3. Rady města Staré Město
ze dne 28. 12. 2018

M. Č. – členka redakční rady, Ing. J. G. – člen redakční rady,
Ing. V. Č. - redaktor

24. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7, Budovatelů
54, Staré Město J. K., Budovatelů 405, Staré Město.

38. Rada města schvaluje Smlouvu o předfinancování
projektu mezi Městem Staré Město a ZŠ a MŠ Staré Město
na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na
ZŠ Staré Město“ (2 185 000 Kč), souhlas s realizací a předfinancováním projektu byl schválen ZM Staré Město dne
17. 12. 2018 usnesením č. 22/18 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy

23. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11, nám. Osvobození 359, Staré Město P. P., Květná 249, Staré Město.

25. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zakázku „Staré Město-Kulturní dům-úprava foyer“
(prodloužení termínu dokončení díla do 28. 2. 2019) a
pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku
26. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p.č.
1460/3, ost. plocha o výměře 337 m2, p.č. 1471, ost. plocha o výměře 461 m2 a část pozemku p.č. 1472/3,TTP, o
výměře 946 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem pro P. K., P. Lumumby 30, 700 30 Ostrava-Zábřeh a
pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
27. Rada města schvaluje sjezd z pozemku p.č. 6/6 na
pozemní komunikaci p.č. 3435 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem pro I. T., Hanušovická 201, Staré
Město
28. Rada města schvaluje povolení zvláštního užívaní
komunikace na pozemcích p.č. 1158/36, 1158/1 v k.ú.
Hynčice pod Sušinou z důvodu umístění kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuce a.s.
29. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení KD ve
Starém Městě pro uspořádání 12. ročníku divadelní přehlídky ŠOKÁČEK 2019 ve dnech 22. – 24. 2. 2019 pro ŠOK
Staré Město z.s.
30. Rada města neschvaluje celoroční pronájem elektrocentrály pro PROBIO s.r.o. V případě potřeby lze elektrocentrálu zapůjčit dle platné směrnice č. 1/2015
31. Rada města postupuje návrh JUDr. D. M., LLM na směnu nemovitých věcí k projednání na zasedání ZM
32. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 23, 24
33. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Jeseníkysdružení cestovního ruchu a městem Staré Město na zajištění údržby lyžařských běžeckých tras a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy

Výpis z usnesení z 4. Rady města Staré Město
ze dne 7. 1. 2019
34. Rada města schvaluje Smlouvu č. 11121821 mezi SFŽP
a městem Staré Město o poskytnutí podpory na akci „Obnova vozového parku města Staré Město“ (600 000 Kč na
pořízení elektromobilu) a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
35. Rada města neschvaluje B. W. prodloužení termínu –
změny v účelu užívání stavby stanoveného v článku VI. A
VII. Kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 21. 3.
2013, do 31. 12. 2018
36. Rada města schvaluje výměnu oken a vchodových
dveří v budově na ul. Hanušovická č.p. 57, Staré Město
(bude zařazeno do rozpočtu města na rok 2019).
37. Rada města schvaluje Redakční radu Zlatého rohu ve
složení Mgr. I. J., PhD – předsedkyně redakční rady, Mgr.

39. Rada města ukládá redakční radě předložení návrhu
celkové koncepce Zlatého rohu
Rada města bere na vědomí:
- žádost BBCK, z.s. o finanční příspěvek na dokončení
informačních tabulí, které budou rozmístěny u objektů
naučné stezky „Staroměstská naučná stezka“ s tím, že
požaduje doplnění žádosti o vizuální návrh
- nabídku REMA AOS, a.s. k možné spolupráci ve věci
zpětného odběru obalů
- oznámení Ing. V. Č. o ukončení činnosti kronikáře s tím,
že pověřuje starostu oslovením vhodných zájemců o práci
kronikáře od roku 2019

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města č. 4 z 27. 12. 2018:
Zastupitelstvo města na svém jednání 27. prosince schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. Naposledy město šlo do nového roku s rozpočtovým provizoriem v roce 2011. Dále ZM schválilo prodej 3 200 CP (akcií)
České spořitelny, a.s v hodnotě 4. 251. 253,- Kč. Jednání
zastupitelů tentokrát proběhlo zcela bez zájmu občanů.

Usnesení č. 28/18:

Zastupitelstvo města Staré Město s c h v a l u j e :
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019:
Město Staré Město bude hospodařit dle těchto pravidel:
1/ rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného
rozpočtu předchozího roku a závazným ukazatelem jsou
paragrafy platné rozpočtové skladby
2/ rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
3/ během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu města,
(tj. zimní údržba komunikací, běžná údržba bytů a veřejného osvětlení, kulturního domu, kina, hasiči) přičemž se
bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
4/ dále bude město hradit závazky z již uzavřených smluv
a nevyřízených objednávek z roku 2018, výdaje nutné na
odvrácení škody na majetku a na mimořádné havarijní
situace
5/ Město přednostně poskytne příspěvek příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Staré Město
6/ výdaje na platy zaměstnanců, odměny členům zastupitelstva a odvody se budou odvádět v plném rozsahu ve
stanovených termínech dle platné legislativy
7/ lze čerpat prostředky na úhradu záloh el. energie a na
zajištění dopravní obslužnosti města

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2019
8/ celkové příjmy za dané období nebudou limitovány
Po schválení rozpočtu města se příjmy a výdaje RP stávají
příjmy a výdaji rozpočtu.

Poznámka redakce:
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obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších
subjektů, které jsou na rozpočtu obce závislé. (zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).

Proč rozpočtové provizorium?

Usnesení č. 29/18:

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít
k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude
schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak
se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení
rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo
obce o pravidlech rozpočtového provizoria rozhoduje
usnesením nejpozději na posledním zasedání zastupitelstva před daným rozpočtovým rokem.
Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření nejen obce, ale také

Poznámka redakce:

Zastupitelstvo města Staré Město s c h v a l u j e :
Prodej 3 200 CP (akcií) České spořitelny, a.s., Id. č.
emitenta 0045244782.
Příjmy z prodeje akcií – 4. 251. 253 Kč
Prodej akcií České spořitelny a.s. (ČS) byl realizován
z důvodu usnesení valné hromady ČS v souvislosti
s nuceným přechodem všech akcií na společnost Erste
Group Bank AG se sídlem ve Vídni. (red)

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

Firma NET-vysokotlaká technika spol. s r.o. ve
Starém Městě hledá nové zaměstnance.
Hlavní náplň práce spočívá v obsluze vysokotlakého agregátu, čištění a tryskání
s vysokorychlostním vodním paprskem, výjezdy
na zakázky.
Mzda 18 - 40.000,- Kč.
Více info na www.net-waterjet.cz nebo na
tel.: 728 650 560.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás
kontaktovat.

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2019
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru oslaví svá významná životní jubilea:
Ludvík Pospíšil
Vlasta Matoušová
Antonie Kaňová
Zdeněk Nováček
Miloslav Hýžďal
Anna Moštková
Alois Hirnich
Josef Ječný
Pavel Russnák

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z
kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo
by žíti.

Dne 18. unora 2019 vzpomeneme 6.vyrocí umrtí milovane
maminky a dcery

paní Dany TROJÁKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají dcery, maminka a ostatní rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Úmrtí:

Rudolf Janáček
Pavel Janoušek

Kdo žije v srdcích, není zapomenut.

Narozené děti:
Teodor Čech
Provozní doba MĚSTSKÉHO ÚŘADU
pro veřejnost
PO 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
PÁ 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Dne 15. února 2019 vzpomeneme 30. výročí, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel a tatínek

pan Bohumil RUML.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka, děti a celá rodina

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme občanům, kteří věnovali dárky pro děti
do Dětského domova v Černé Vodě.
Všech 21 dětí se radovalo u „stromečku splněných
přání“.
Tradiční dobročinnou vánoční akci nám pomohla
zajistit paní Lenka Stojková, za což jí patří velké
poděkování.
Za KZSP-Věra Pešková

ZLATÝ ROH/ÚNOR 2019

14

ŠKOLA

Lyžařský a snowboardový
kurz
Ve dnech 7. - 11. ledna
2019 uspořádala naše
škola lyžařský kurz určený
žákům od 5. do 9. třídy.
Probíhal tradičně ve SKI
areálu Paprsek. Velké poděkování patří majitelům
areálu manželům Mikovým, kteří nám za skvělou
cenu opět poskytli výborné
zázemí na chatě Vindoška a
bezva lyžování. Výcvik
probíhal po družstvech,
měli jsme 2 družstva lyžařů
a 2 družstva snowboardistů podle stupně dovedností. Precizně upravený svah
výrazně pomáhal zlepšovat
naše výkony. I úplní začá-

tečníci zvládli bezpečně
jízdu po celé délce sjezdovky. Nálada všech gradovala
v pátek, kdy nás přivítalo
krásné azurové nebe. Na
konci našeho snažení proběhly lyžařské závody
zaměřené ne na čas, ale na
styl a ladnost pohybu při
lyžování a snowboardování. Všichni účastníci kurzu
obdrželi osvědčení o svých
dovednostech, k tomu
krásnou samolepku připomínající letošní ročník a ti
nejlepší i sladkou odměnu.
Týden utekl jako voda a my
všichni se již těšíme na
další lyžák. (PL)

Roboti ve škole
V úterý 15. ledna v naší
škole proběhl projektový
den zaměřený na stavbu a
programování robotů. Ve
spolupráci s VOŠ a SPŠ
Šumperk, která zapůjčila

robotické
stavebnice
s počítači, si naši osmáci a
deváťáci vyzkoušeli navrhnout, sestavit a v konečné
fázi oživit vlastní robotické
vozítko. Na závěr celého

dne proběhla robotí soutěž.
Hodnotil se nejen čas, za
který vozítko urazilo danou
dráhu, ale i konstrukční
nápaditost
design.
V soutěži si nejlépe vedli

Adam a Jonáš, kteří nás
budou reprezentovat na
robotickém turnaji základních škol v Šumperku. (RŠ)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: PONDĚLÍ 18. 2. 2019
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