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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červen 2020

roč. XXVI

č. 6

8Kč

Červnová glosa aneb ať to u nás nevypadá jako “U Suchánků“
Zdá se Vám podle nadpisu,
že budeme mluvit o znovuotevírání hospod? Nikoli.
Přestože se mohou restaurace zdát centrem našeho
života, věřte nám, že to tak
není. A možná více, než kdy
jindy, máme právě teď
možnost se začít věnovat
tomu skutečnému centru
života – přírodě, která nás
obklopuje a poskytuje vše,
co k němu potřebujeme.
Rozvolňování
krizových
opatření v naší společnosti
probíhá pomalu, i když
jistě. Už víme, že v červnu
nebude fotbal, nebude
kino, nebudou koloběžky,
tak co dělat s ušetřeným
časem? Co se místo toho
věnovat právě našemu
okolí a přírodě? Všichni
víme, že jeden z aktuálních
problémů nejen okolních
kopců je sucho a kůrovec, u
kterého se předpokládá, že
v horizontu několika roků
změní na dlouhá léta podobu našich hor.

Smrčiny, jak je známe, již
dále nejsou schopny snášet
suchá léta a pomalu hynou.
Důkazem budiž kůrovcové
holiny pomalu se blížící z
Bruntálska a poslední pokusy o "zachování rodu" v
podobě téměř každoročních pylových bouří končících záplavou šišek plných
semen. Stromy jsou živé
organismy a cítí, že je něco
špatně. Namísto desetiletých period, tzv. semenných roků v posledních
letech produkují téměř
každoročně
obrovské
množství pylu, což bylo
v našem městě a okolí
v květnu nepřehlédnutelné,
aby tak zajistily pokračování druhu. Vědí, že díky
suchu, nikoliv kůrovci,
hynou.
Všem nám poslední roky
chybí sníh, se kterým je
naše Staroměstsko spjaté.
Prázdné sjezdovky ale
nejsou tragédií v pravém
slova smyslu. Tou je však
bezesporu slabá sněhová

pokrývka. Ta je nejvýznamnějším
"zásobovačem" podzemních vod.
Když sníh na jaře pomalu
odtává, prostupuje voda do půdy a do hloubky ji
nasytí. Letní deště již slouží
spíše k "uhašení žízně" vegetace - stromů a
bylin, které si ji nechají pro
sebe a dále nepustí. Proto
je sníh a jeho odtávání
v době, kdy vegetace ještě
spí, tak důležité.
Není pravdou, že prší méně, bohužel však námi
obhospodařovaná krajina
nedokáže udržet tolik vody
jako dříve. Nevěšme ale
hlavy, příroda má obrovskou sílu a často stačí udělat méně než více. Ve městě
není třeba sekat trávníky, v
lese není třeba používat
chemii, stačí jen změnit
pohled na věc. Zjistíme pak,
že i paseka na první pohled
zarostlá břízou a jeřábem
má mnohem větší hodnotu
než smrková kmenovina
pracně generacemi pěsto-

vaná. Tak bříza i jeřáb a
další totiž dokáží přežít a
zachovat les. A les, ať už je
jakýkoliv, dokáže zadržet
vodu, jejíž přítomnost je
dnes daleko dražší než
sortimenty dříví.
Sázejme stromy, nebo
pokud můžeme, přestaňme
kousek naší pastviny sekat,
stromy se na ni samy vrátí
překvapivě rychle. Pomůžeme tak zvýšit vzdušnou
vlhkost. Chcete-li, ucpěte
meliorace, které máte na
svém pozemku. Pomůžete
tak zvýšit půdní vlhkost.
Nic to nestojí a má to obrovský efekt. Naše děti nám
budou vděčné. A k tomu
konečně pochvalme bobry,
protože ačkoli přišli nečekaní a nezvaní, svou zálibou ve tvoření hrází právě
slouží naší krajině, aby v ní
zůstávala voda, která je pro
nás i naše potomky tou
nejdůležitější komoditou.
(Gol, Janoušková)

Mobilní rozhlas nejen pro čas krize
Již delší dobu funguje
v našem městě takzvaný
mobilní rozhlas. Jeho prostřednictvím se můžete
dozvědět důležité informace z hlášení obecního úřadu, přestože právě nejste
doma
nebo
například
v případě, že ve vašem

domově není obecní rozhlas slyšet. V době koronavirové krize jej ocenilo
více občanů, ale jeho jednoduchost a dostupnost je
výhodná v každé době. SMS
InfoKanál obce umožňuje
zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná

čísla mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS). Své číslo si
může zaregistrovat kdokoli. Registraci je možné provést dle postupu uvedeném
na webových stránkách
města, případně zašlete své
jméno a telefonní číslo na

email: pansky@mustaremesto.cz a poté budete vloženi do systému. Pro
občany bez přístupu na
internet se lze samozřejmě
obrátit i telefonicky na
Zdeňka
Panského
na
telefonním čísle 608 501
269. (red)
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PŘIPRAVUJE SE

Kultura ve Starém Městě znovu ožívá
Léto bude bez Anenské pouti, ale kultura úplně chybět nebude
Máme za sebou nelehké
období v podobě virové
pandemie, které přetrhalo
celou řadu našich zvyků a
to jak pracovních, tak společenských a kulturních.
Přineslo s sebou celou řadu
omezení a my se po malých
krůčcích začínáme navracet k běžnému životu. Nepřineslo však do našich
životů jen omezení a obavy,
ale ukázalo také vaši odpovědnost, ryzost charakterů
a schopnost spojit své síly
v době nouze. A to je, myslím si, ten pravý projev a
dobrá vizitka kulturnosti
našeho města.
Z důvodu vládních omezení
a z důvodu bezpečnosti
obyvatel Starého Města,
Rada Města rozhodla, že se
bohužel nebude v letošním
roce konat Anenská pouť,
tak jak jsme na ni zvyklí.
Slavnostní mše v kostele
Sv. Anny budou probíhat
beze změny i s nedělním
doprovodným programem
v areálu kostela. Nebude se
rovněž konat Přejezd Kladského sedla na koloběžkách a 10. výročím, které se
v loňském roce uskutečnilo, tato akce končí. Nezoufejte ale, místo koloběžek
máme již v plánu pro příští
rok jinou zajímavou akci
přímo ve Starém Městě.
Aby naše město alespoň
trochu kulturně žilo, připravujeme řadu drobnějších aktivit, které ještě
budeme průběžně doplňovat podle toho, jak se bude
vyvíjet situace. Kromě
pravidelného letního filmového promítání v areálu
Kulturního domu, které
bude i v letošním roce
zdarma, připravujeme ve
venkovních prostorách KD
divadelní pohádky v režii

Metropolitního
divadla
Praha.
V pátek 26. června v 15.
00 hodin se u Kulturního

Příběh vypráví o tom, jak
jednoho dne do kraje až na
konci světa připluje po řece
košík s malým chlapcem. V

domu můžete těšit na
pohádku Ať žijí strašidla.
Muzikálový příběh nejznámější autorky pohádkových muzikálů Dany
Bartůňkové nás zavede
společně s hlavní hrdinkou
dívenkou Hermínkou, která
ztratila oba rodiče a svůj
domov, na strašidelný
zámek. Zde se setkává se
strašidly, ale kupodivu
s nimi zažije hodně legrace
a najde zde i svůj druhý
domov. Na začátku letních
prázdnin pak divadlo přijede ještě jednou, a to
s pohádkou Čarodějnický
učeň, kterou budete moci
zhlédnout ve čtvrtek 9.
července v 15.00 hodin.

temném kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna
dvě čarodějnice. Třeštice a
Euforie. Čarodějnice se
malého chlapce ujmou a
vychovají z něj malého
čaroděje. Chlapec se ve
světě lidí potká s dívkou,
která mu pomáhá v pátrání,
kdo je a proč byl jako malé
dítě poslán po řece do
záhadného světa. A jak to
všechno dopadne, zjistíte,
když přijdete ke Kulturnímu domu. Další akce budeme postupně doplňovat.
Jen pro Vaši informaci ve
fázi příprav je také pravidelná prázdninová víkendová
autobusová

linka mezi Starým Městem a Dolní Moravou.
Součástí linky bude i
přívěs pro kola. Linka
nebude určena pouze cyklistům, ale všem zájemcům
o návštěvu těchto míst.
Záměrem je do budoucna
protáhnout linku na Kladské sedlo případně i na
polskou stranu.
Mezinárodní výstup na
Králický Sněžník proběhne
tradičně první
sobotu
v září,
tzn.
5.
září.
V letošním roce trochu ve
větším stylu, protože je
součástí ukončení projektu
Olomouckého kraje „Hřebenovka východní část“.
Těšit se můžete na celou
řadu doprovodných aktivit
pro děti.
Kdo si ponechal vstupenky
na divadlo „Čarodějky
v kuchyni“ máme již náhradní termín na 30. září.
Vstupenky jsou samozřejmě platné.
Závěrem bych chtěla ještě
jednou poděkovat za bezplatné našití „roušek pro
Staré Město“ Báře, Jarce a
Janičce Panským, Terezce
Krejčí, Magdě Záleské a
panu faráři, hasičům a
Petru Kokešovi za dezinfekci, svým spolupracovníkům na kultuře a Luďku
Rohoňovi za to, že se nebáli
„nebezpečí“ a rozdávali
pravidelně roušky i dezinfekci pro občany Starého
Města i místních částí. No a
v neposlední řadě patří
velký dík i našim obchodníkům, kteří zpočátku
neměli
téměř
žádné
ochranné
pomůcky
a
v průběhu celého nouzového stavu bez přestávky
zajišťovali prodej potravin
a dalšího zboží. Takže
opravdu klobouk dolů.
(Windová)
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KULTURA

Knižní tip na červen…
Název knihy: Herbář pro děti
Autor: Oldřich Růžička
Poznejte bylinky a vytvořte si společně s dětmi
vlastní herbář! Kniha obsahuje 15 rostlin, které
rostou ve vašem bezprostředním okolí. Pokuste
se najít v přírodě dle ilustrací bylinku, vylisujte
si ji a nalepte do speciální kapsy. Vznikne tak
váš první herbář! Navíc se dozvíte mnoho zajímavostí o zdraví prospěšných bylinkách a naučíte se připravit spoustu dobrot. Vylisované
květiny jsou i krásnou ozdobou a materiálem
pro domácí tvoření! (agatinsvet.cz)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ČERVNU
HRAČKY ZA TOTÁČE ANEB JAK SI HRÁLY
HUSÁKOVY DĚTI
Místo: Javorník, Zámek Jánský Vrch
Datum: od 2. června do 30. září

Výstava retro hraček ze sbírek Muzea hraček Rychnov nad Kněžnou. Vstupné rodinné 150,- Kč.

MINT MARKET
Místo: Olomouc, Pevnost poznání
Datum: 13. června od 10 do 17 hodin

Designové trhy s originální módou, šperky, doplňky a
delikatesami. Vstup zdarma

VÁCLAV NECKÁŘ „65 LET NA SCÉNĚ“
Místo: Šumperk, KD
Datum: 26. června od 19 hodin

Novou národní kulturní památkou je skutečně „Lesík“

Exkluzivní koncert legendy české popmusic Václava
Neckáře a jeho kapely BACILY. Václav Neckář slaví
neuvěřitelných 65 let na hudební scéně. Vstupné
390,-, 440,-, 490,- a 540,- Kč. www.kulturak.info

Článek pana Černého o nové kulturní památce v katastru Starého Města,
tj. bunkru StM-S33 v minulém čísle určitě vznesl několik otázek, které si
zasloužily trochu zkoumání a snad trochu více vyjasnění celé záležitosti.
Nejdříve je třeba potvrdit tezi pana Černého, že se skutečně jedná o pěchotní srub StM-S33 přezdívaný „Lesík“, který se nachází po cestě
k Jelenu. Už od roku 1996 je rekonstruuje a spravuje Pavel Füll.
V katalogu
památek
Národního památkového
ústavu se sice můžeme
dočíst pouze o souboru
pěchotních srubů československého
těžkého
opevnění, nicméně udávané pozemky, na kterých památky leží, jasně
odkazují na pěchotní
srub „U Trati“ v katastru
Branné a právě StM-S33
v katastru Starého Města.
Rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku bylo vydáno již v prosinci,
ovšem bylo proti němu ještě v březnu podáno odvolání, tzv. rozklad, ale
ani ten původní záměr Ministerstva kultury nezměnil a oba bunkry získaly statut kulturní památky od 1. dubna 2020.
Proč tedy zrovna „Lesík“, který, jak zmiňoval pan Černý, není výjimečný
ani svou velikostí ani výzbrojí? Bunkr je sice atypický z hlediska svého
umístění v kombinaci s odolností, ale to by samo o sobě nemohlo hrát
v rozhodování hlavní roli. Důvod je tedy pravděpodobně jinde, a to paradoxně ne v jeho minulosti, ale současnosti. Údajně je to tedy jeho aktuální
stav a vybavenost, který mu dává výhodu a zvyšuje atraktivitu takové
památky z pohledu turistického ruchu.
To, že je bunkr velmi zajímavým místem, který na rozdíl od ostatních
bunkrů ponechaných svému osudu nebo opuštěnosti, je nesporné a mnoho Staroměšťáků i turistů tuto skutečnost z vlastní zkušenosti potvrdí.
Pavel Füll na něm ostatně pracuje i vítá turisty už téměř 30 let. Ve své
vybavenosti a provozu je tak srub unikátem mezi místním opevněním. A
k tomu si letos připsal i označení kulturní památka. Pokud budete chtít
„Lesík“, který obohatil nově seznam místních památkově chráněných
objektů navštívit, můžete se domluvit na telefonním čísle 737 487 873.
(red)

DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Místo: Divadlo Šumperk
Datum: 1. června a 19. června v 16 hodin,
vstupné 70,- – 90,- Kč

Čapkova Dášeňka čili život štěněte pojednává o životě
roztomilé foxteriérky od narození a první loužičky až
po chvíli, kdy odchází od maminky ke své nové rodině. Mezi těmito dvěma událostmi však štěněčí slečna
zažije spoustu dobrodružství, při nichž se učí, hraje
si, vyvíjí se, roste a u toho se baví. Baví sebe, baví
čtenáře knížky a určitě pobaví malé i větší diváky
této inscenace.

MÉĎA ŠPUNTÍK
Místo: Divadlo Šumperk
Datum: 6. června v 16 hodin, vstupné 40,- Kč

Nový projekt šumperského divadla Méďa Špuntík má
za cíl citlivě představit nejmenším dětem svět divadla, který je tvořen živou hudbou, zvuky, hlasy, pohyby, doteky, barvami a příjemnými měkkými materiály. Divadlo pro nejmenší ve věku od jednoho do tří
let není jen o tvorbě představení, ale také o dialogu s
důležitými osobami v životě malého dítěte – s jeho
rodiči. Právě oni rozhodují o tom, které podněty
jejich dítě přijme. Rodiče spolu s herci pro něj vytvářejí bezpečné místo, ze kterého se dají podnikat
výpravy do okolí, poznávat a zkoumat. Představení je
interaktivní – plně respektuje neposednost dětí,
zapojuje je do dění a pracuje s nimi.

VINETŮŮŮ
Místo: Divadlo Šumperk
Datum: 20. června a 26. června v 17 hodin,
vstupné 170,- - 190,- Kč

V autorské komedii Roberta Bellana se můžeme
znovu setkat se známými postavami Vinnetouem, Old
Shatterhandem, Ribannou, Samem Hawkensem,
bídákem Santerem a dalšími. Můžeme sledovat již
mnohokrát shlédnuté příběhy. Ale právě proto, že se
tyto filmové scény odehrávají na divadelních prknech, zachází s nimi inscenační tým s nadsázkou a
humorem. Vzniká tak výborná zábava pro mladší
publikum a trocha nostalgických vzpomínek pro
pamětníky.
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Staroměstská „sestra v záloze“
Doba
pandemie
v uplynulých
měsících
odhalila více, než jsme
mysleli. Odhalila slabé i
silné stránky jednotlivců i
celého systému naší společnosti. Odkryla, jak dokážeme spolupracovat, jak
dokážeme pomáhat, ale i
jak jsme domněle považovali některé věci za důležité, které se nakonec projevily jako marginální. Ukázala, že lidé jsou velmi
kreativní a dokážou hledat
nové a zajímavé cesty
v řešení společenského i
pracovního života i to, že
svoboda a lidský kontakt je
naší základní potřebou.
Uplynulé
měsíce
daly
vzniknout zajímavým příběhům jednotlivců i skupin,
které se dobrovolně rozhodly pomáhat těm, kteří
to potřebují. Víme, že ve
Starém Městě takových lidí
nebylo málo a věříme, že
jejich práci všichni ocenili.
Ovšem některé aktivity
byly na první pohled vidět
méně než ostatní, přitom si
ale zaslouží nemenší uznání. Nejsou viditelné, protože vznikly ze soukromého
rozhodnutí a protože pomoc probíhala za uzavřenými dveřmi domů pro
seniory, případně nemocničních oddělení.
Řeč je o projektu Sestry
v záloze, který bychom
čtenářům rádi představili a
s ním i příběh jedné z nich,
Aleny Žižkové.
Ta pracuje ve stálém pracovním poměru v lázních
v Lipové, přičemž na začátku dubna byla podle naří-

zení vlády kvůli koronavirové krizi jejich činnost
pozastavena.
V té době taky vešel do
podvědomí projekt Sestra v
záloze, který vznikl díky
bývalé zdravotní sestře
Renátě Dubcové a měl za
úkol propojit kvalifikované
zdravotní sestry, které buď
pracují již mimo obor, nebo
mají časové možnosti a
konkrétní potřebná zdravotnická zařízení. V době
koronavirové krize totiž
hrozil nedostatek zdravotnického personálu, a tak
vznikla jednoduchá, ale
velmi funkční
webová
stránka, která nabízela
kvalifikovaným zdravotním
sestrám příležitost nabídnout svou pomoc zařízením, která z různých důvodů (péče o dítě atd.) přišla
o dostatek kvalifikovaných
zdravotních pracovníků.
„6. dubna jsme uzavřeli naše
lázně a pár dní předtím
jsem viděla v televizi reportáž o Sestrách v záloze.
Říkala jsem si, že přeci
nebudu sedět doma se založenýma rukama a vložila
jsem své údaje do systému“
říká Alena.
Že celý nápad fungoval a
potřeba byla veliká, se
ukázalo hned druhý den po
přihlášení do systému, kdy
ji oslovila Charita Jeseník
s potřebou pomoci v Domově pokojného stáří svaté
Hedviky ve Vidnavě. Ten
přišel díky uzavření hranic
s Polskem o tři zdravotní
sestry z celkových čtyř a
odlehlost Vidnavy mnoho
nadějí pro okamžité vyhle-

Všichni dnes procházíme
velmi těžkým obdobím.
Koronavirus na nás útočí
ze všech stran - z tisku,
rozhlasu i televize. Bylo
období, kdy jsme nevycestovali za hranice města a
spoléhali se na zásobování
v našich prodejnách. Určitě

všechny prodavačky si
zaslouží náš dík. A že jsme
byli dobře zásobeni, ukazuje na prodavačky JEDNOTA
COOP. V regionální soutěži
JEDNOTY se umístily na 1.
místě za rozsáhlou nabídku
sortimentu a v druhé soutěži byly na 2. místě za
produktivitu práce. K umís-

dání náhrady nedávala.
Alena tedy souhlasila s tím,
že se do zařízení podívá a
pokusí se pomoci. „Nejdříve
mi to přišlo fakt z ruky, ale
bylo jasné, že pomoc opravdu potřebují, takže jsem na
to kývla. Prostě jsem je
v tom nemohla nechat.
Okamžitě mi poskytli místo
k dočasnému bydlení a po
vyřízení
nejdůležitějších
věcí jsem nastoupila do
služby.“
V průběhu dalších dvou
dnů se ozvaly s žádostí o
pomoc i další pečovatelské
domovy a šumperská nemocnice, ty ovšem už bylo
nutno přesměrovat na další
dobrovolné sestry. Těch se
ostatně do systému v té
době hlásilo už kolem 700,
což dávalo stejně jako vidnavskému domovu, šanci
mnoha jiným pečovatelským zařízením, jejichž
personál musel zajišťovat
péči o své děti nebo se sám
ocitl v karanténě.
Jaké je vrátit se po nějaké
době k odborným činnostem, které vykonávala ve
své dřívější praxi zdravotní
sestry v nemocnici nebo
ambulancích? „Vlastně to
byla skvělá zkušenost, protože člověk zjistil, že všechny věci, které jsem už několik let nedělala, naskočí
automaticky a vykonává je
se stejnou jistotou.“
V domově zůstala tři týdny,
než se musela vrátit do
původního
zaměstnání.
Sama uznává, že situace
v domově není jednoduchá,
ať už z hlediska dostupnosti, vybavenosti ani samotné

RŮZNÉ

situace
seniorů,
kteří
v době koronaviru bojují se
strachem a osamělostí.
„Musím ale říct, že jsem byla
mile
překvapená
z pracovního
kolektivu,
který dělá pro klienty vše, co
je v jejich silách, byť v takto
ztížených podmínkách. Bylo
moc fajn, pracovat s takovými příjemnými lidmi.“
dodává staroměstská sestra v záloze.
Že spolupráce byla oboustranně užitečná a splnila
svůj účel, dokazuje i fakt, že
se obě strany rozloučily
více než v dobrém a došlo i
na staroměstské trubičky a
jiné drobnosti.
Vidnavský domov už má,
byť po složitých peripetiích, své polské sestry zpátky. Ty musely kvůli momentální situaci po překročení
hranic
zůstat
v domově celý měsíc, což
ukazuje, že postupné rozvolňování zdaleka zatím
neřeší všechny těžkosti
v už tak problematickém
oboru i regionu jako takovém.
Sestry v záloze jsou rozhodně jedním z nadějných
a zajímavých způsobů, jak
pomoci druhým, které nám
koronavirová doba darovala. „Rozhodně je to hezký
nápad a ve své jednoduchosti je skvělým pomocníkem, který propojí obě strany – pomáhající i potřebné.
A rozhodně má tento způsob budoucnost i pro jiné
obory.“ hodnotí celý projekt
Alča. (Janoušková)

PÍŠETE NÁM
tění v soutěžích si zaslouží
poblahopřát. V začátku
krizové situace se velmi
hezky zachovala i další
naše prodavačka - Eva
Fraňková
(papírnictví).
Začala šít roušky (které
ještě nikde nebyly k sehnání) pro širokou veřejnost a
rozdávala je hlavně senio-

rům, kteří se v začátcích
neměli na koho obrátit.
Moc ji za to DĚKUJEME. Ale
jak jsem napsala na začátku
VŠEM, kteří se starali o
zásobování a prodej v nelehkých chvílích, patří DÍK.
(Jiřina Žižková)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 39. Rady města Staré
Město ze dne 22. 4. 2020
365. Rada města schvaluje návrh na změnu ceníku sběrného dvora dle předloženého návrhu
366. Rada města schvaluje Zápis ze zasedání komise pro
posouzení nabídek – pronájmy pozemků
367. Rada města schvaluje Příkazní smlouvu na zadavatelské činnosti veřejné zakázky „Výstavba přivaděčů a VDJ
pro místní části města Staré Město mezi městem Staré
Město a Mas Horní Pomoraví o.p.s. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy
368. Rada města schvaluje Protokol o otevírání obálek
s nabídkami a hodnocení nabídek – dodávka vybavení ZŠ
Staré Město a pověřuje starostu podpisem smlouvy se
Společností DINA central s.r.o.
369. Rada města schvaluje Zadávací podmínky a vyhlášení
Výzvy k podání nabídek – IT vybavení a ZŠ Staré Město 2
370. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozem
ku 973/1 v k.ú. TTP o výměře 301 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem

Výpis z Usnesení z 40. Rady města Staré Město ze dne 4. 5. 2020
371. Rada města schvaluje přijetí finančního příspěvku na
zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v období říjen 2017
až prosinec 2018 (205 503 Kč)
372. Rada města schvaluje přijetí dotace na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Staré Město (29 700
Kč)
373. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku 1925/1, TTP o výměře 500 m2 v k.ú. Chrastice
374. Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 32, zahrada o výměře 1 m2 a p.č. 1023/7, ostatní
plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem
375. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
2973/2, TTP o výměře 1 226 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem

376. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č. 79/4
v k.ú. Nová Seninka na vědomí s tím, že bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
377. Rada města neschvaluje prodej betonové dlažby
z bývalého rekreačního střediska Krupá ve Starém Městě
378. Rada města schvaluje cenovou nabídku ASA expert
a.s. na Výkon autorského dozoru na akci „Energetické
úspory objektů bytových domů č. p. 356 a 357 na ulici
Jesenická ve Starém Městě“
379. Rada města schvaluje prodej chatek z areálu Krupá
žadatelům (příloha zápisu) za cenu 5 000 Kč/chatka.
Kupní cena musí být kupujícím uhrazena před odvozem
chatky z areálu
380. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 6 v domě č. p.
51 za byt č. 4 v domě č. p. 60 pro J. G., Budovatelů 61, Staré
Město
381. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 7 za byt č. 2
v domě č.p. 319 pro J. P., Horní 319, Staré Město
382. Rada města schvaluje zařazení žádosti S. C. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
383. Rada města neschvaluje finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
384. Rada města, v souvislosti s nákazou Covid-19 ruší
konání kulturní akce Anenská pouť 2020
385. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení 5 ks pivních setů pro penzion Národní dům ve dnech 11. 5. – 25.
5. 2020
386. Rada města schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1/2020
na pronájem pozemků mezi městem Staré Město a V. B.,
Stříbrnice 26, Staré Město a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.
Rada města bere na vědomí:
- akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP na akci „Přivaděč a
VDJ pro místní část Nová Seninka včetně vrtu“
- informaci ŠPVS a.s. o celkovém vyúčtování všech položek
výpočtu vodného a stočného za rok 2019 s tím, že informace bude zveřejněna na úřední desce města
- informaci o povinnosti podání průběžného oznámení
veřejných
funkcionářů
do
centrálního
registru

Nájemné v obecních bytech opět dočasně poklesne
V dubnu vydala vláda,
jmenovitě
Ministerstvo
financí,
nařízení
č.
202/2020 Sb., kterým se
stanoví cenové moratorium nájemného z bytů po
dobu trvání koronavirové
krize.
Jmenovitě se jedná o období, po které trvá nouzový stav, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro období epidemie

koronaviru a mimořádné
opatření, které vydala
Krajská hygienická stanice
pro období koronaviru.
V praxi to pro nájemníky
znamená, že se po dobu,
po kterou trvá nouzový
stav nebo krizová situace,
nesmí zvyšovat ceny nájemného.
Plánované zvýšení nájemného spadá do doby upravované vládním nařízením,

proto
Rada
města
v pondělí 18. května na
svém zasedání rozhodla o
úpravě situace se zvýšením nájemného v obecních
bytech. Vzhledem k tomu,
že zvýšené nájemné, tj.
35Kč/m2 bylo za měsíc
duben
zúčtováno,
v následujícím
měsíci
dojde k jeho kompenzaci,
což znamená, že nájemníci
zaplatí pouze 25Kč/m2.

Nájemné za červen zůstane na původní hodnotě
před
zvýšením,
tj.
30Kč/m2, a to stejně jako
měsíce následující až do
skončení mimořádné situace. Po ukončení mimořádného opatření bude
bezodkladně
provedeno
opětovné plánované navýšení na 35Kč/m2. (red,
Petreň)
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Zastupitelstvo města
Z jednání zastupitelstva města č. 13 ze dne 24.
dubna 2020
Jednání zastupitelů se konalo v době tzv. „krizového stavu“
(ochranné roušky, dvoumetrové odstupy, desinfekční prostředky). Jednání se zúčastnilo dvanáct zastupitelů a čtyři
občané. Schválený program po doplnění měl celkem 10
bodů, celé jednání trvalo cca dvě hodiny čtyřicet minut.
Tentokrát nebyly na program zařazeny majetkoprávní
záležitosti.
Starosta města po úvodní proceduře přednesl návrh na
koupi automobilu pro organizační složku MBH, jelikož
stávající automobil Roomster z roku 2009 (najeto cca
250 000 km) již nevyhovoval pro vysoké náklady na jeho
opravy. Vedení organizační složky navrhlo koupit automobil Peugeot. Zastupitelstvo koupi automobilu v ceně
447 720,- Kč schválilo, současně odsouhlasilo i úvěr ve výši
268 632,- Kč na dobu 36 měsíců.
V dalším bodě byla projednána záležitost přístupové komunikace na Rumburk, která zajišťuje dopravní obslužnost
tam bydlícím občanům a přístup vozidel Integrovaného
záchranného systému. Jednání k tomuto bodu se zúčastnil
právní zástupce města k této problematice Mgr. et Mgr.
Marek Polák, který podal podrobnou informací o průběhu
jednání s příslušnými orgány státní správy (PČR Hanušovice, MěÚ Šumperk i Krajský úřad Olomouckého kraje) a s
občanem L. T. ze Stříbrnic (část komunikace vede po jeho
pozemku). Tato jednání zatím nevedla k závěrům, které by
smysluplně a v krátké době vyřešily vzniklý problém. Po

dlouhé diskusi zastupitelstvo schválilo částku 150 000,- Kč,
jako příspěvek na úpravu účelové komunikace na pozemcích ve vlastnictví Live Green Area, která ústí na silnici
Stříbrnice - Staré Město.
Starosta města zahájil diskusi poděkováním ženám, které
šily roušky pro občany. Byly to Vlasta Vojtíšková, Magda
Záleská, Jaroslava Hýžďalová, Lenka Panská za skauty,
Růžena Vokůrková a paní Jarošová z Hanušovic, od které
tyto roušky distribuovala Charita Šumperk, pobočka Hanušovice. Dále zmínil, že tyto roušky společně s desinfekcí
byly rozdávány před kulturním domem paní Alenou Windovou, Lenkou Stojkovou a Zdeňkem Panským. Dále byly
roušky zaměstnanci města rozdávány do schránek
v bytových domech v majetku města a Ludovít Rohon
je rozvážel do místních částí. Členové JSDH Staré Město byli
jeden den pomáhat v oblasti Litovle v období, kdy byla tato
oblast uzavřena.
Jedním z bodu diskuse byla situace kolem územního plánu,
využití areálu Krupá k výstavbě rodinných domů a dalších
lokalit, které jsou určeny k bytové výstavbě. Žádné usnesení však k tomuto bodu zastupitelé nepřijali.
Celé usnesení z jednání zastupitelstva je na webových
stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis
z jednání zastupitelstva je uložen u starosty města.

Výzva Rady města Staré Město
Rada města žádá občany,
kteří do budoucna uvažují
s výstavbou
rodinného
domu ve Starém Městě,
aby svůj záměr sdělili na

adresu: Městský úřad,
náměstí Osvobození 166,
78832 Staré Město, popřípadě
prostřednictvím
datové schránky (ID dato-

vé schránky: tw4bbbh),
na
telefonním
čísle
583 239 222
nebo
na
emailových adresách starosta@mu-staremesto.cz

či
epodatelna@mustaremesto.cz.

INZERCE

Vinotéka pod Sněžníkem
Hanušovická 156, Staré Město

PROVOZNÍ DOBA
1. 6. - 31. 8. 2020
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

11-16
14-18
10-18
10-18
10-19
14-19
14-18 poslední neděle v měsíci -ZAVŘENO

V prodeji:
čepovaná vína, lahvová vína - dárkově zabalíme, kopečková zmrzlina, zákusky, cukrovinky, lázeňské oplatky, džemy,
pesta, med, medovina od regionálních výrobců, alko, nealko…
Přijímáme objednávky na dorty, nejméně 4 dny předem.
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To jsme MY

Třebíčsko je naši neodmyslitelnou součástí a je na nás tak trochu pořád slyšet
Jak
jsme
zmiňovali
v předešlém díle, první
vzdálenější a zároveň relativně velkou kulturně stejnorodou skupinou, která
dosídlila Staroměstsko, byli
obyvatelé Vysočiny, jmenovitě z oblasti Velkého
Meziříčí a Třebíče.
Zajímavým dokumentem
vzniklým již před 12. květnem 1945 byla v souvislosti
s jejich
dosídlením
„Směrnice pro pozemkovou
reformu a kolonisaci“.
Obsahovala základní představy o propojení souběžně
probíhajících procesů vysídlení Němců a osídlování
uvolněné zemědělské půdy,
živností a podniků. Pro
oblast šumperského politického okresu zde bylo
počítáno s nutností dosídlení asi 1480 rodin z oblasti
kolem Velkého Meziříčí a
Třebíče. (Mrňka) S čím
souvisela tato vysoká a
poměrně přesná čísla jsem
bohužel nenašla. Rodáci se
často domnívají, že místní
agitace byla spojena i
s postavou
pozdějšího
prezidenta, generála Ludvíka Svobody, který pocházel z Hroznatína a který byl
před koncem 2. světové
války členem Košické vlády
a signatářem Košického
vládního programu. Konkrétní důkazy v studovaném materiálu ovšem nebyly. Máme pouze osobní
vzpomínku jiného rodáka,
pana Chalupy, o příchodu
Svobody do Hroznatína na
začátku května a jeho výzvy k osídlení Sudet směrující k osobnímu příteli.
Z veřejně dostupných zdrojů se toho o odchodu tamních obyvatel mnoho nedozvídáme. Jisté je, že do
Starého Města už v srpnu
1945 dorazilo několik
rodin z malých obcí dnešního mikroregionu Horácko, z nichž s jistotou můžeme jmenovat například

Přeckov, Hroznatín, Rudíkov, Trnava či nedaleké
Benetice. Většina rodin
zůstala ve Starém Městě,
některé se usídlily například ve Vysokých Žibřidovicích. I mezi rodinami
z Vysočiny byly takové,
které se později odstěhovaly zpátky, ale i přesto vytvořili usedlíci velmi početnou skupinou nového
obyvatelstva Starého Města
a kromě svého osobitého
nářečí si přinesli i tradice,
které v rámci zdejší různorodé společnosti postupně
zanikaly, ale rozhodně si
zaslouží připomenout.
Většina obyvatel dosídlujících zdejší končiny byla
v malých dědinkách na
Třebíčsku domkaři, kteří
tvořili nejpočetnější skupinu vesnické komunity.
Domkaři byli obyvatelé,
kteří
vlastnili
domek
s malým pozemkem, ale
pro živobytí museli pracovat i v jiných, většinou
fyzicky náročnějších profesích, ať už u sedláků,
v řemeslech nebo například kamenolomu. Jejich
děti po základní škole chodili z valné většiny do služby k sedlákům do okolních
obcí, někteří mohli jít do
učení k zavedeným řemeslníkům.
Mimochodem,
právě oblast Horácka je
díky hornatému terénu a
nelehkým
zemědělským
podmínkám místem, kde
řemesla měla vždy své
místo a dodnes se zde zachovala i řemesla vcelku
jedinečná a netradiční –
známá je výroba perleťových knoflíků, ze soukenictví je proslulý místní modrotisk, a kromě sklářství,
truhlářství a dalších je
rozhodně neodmyslitelnou
součástí horácké lidové
tvořivosti výroba betlémů.
Snad je to spojeno nejen
s řemeslným umem místních, ale také s poměrně

Přeckov: Ze srazu rodáků v roce 2010

nábožensky stabilní společností. V obcích dodnes
převažuje římskokatolické
náboženství, ke kterému se
hlásí průměrně 60 % obyvatel.
Místní oblast mezi Třebíčí a
Velkým Meziříčí je tvořena
především malými vesničkami mezi pastvinami a
lesy, proto zázemí pro
rozvoj a kulturu bývalo
často propojeno pro více
obcí. Například z obcí Přeckov, Hroznatín, Vlčnatín,
Oslavička musely děti docházet do čtyřtřídní školy
v Rudíkově. Kultura – především ta lidová – ovšem
nestrádala. Ve vesničkách
často existovaly ochotnické
soubory a celá oblast Horácka je také jednou
z nejbohatších co do lidové
muziky a množství tanců. I
lidové tradice a slavnosti
stojí za zmínku, nejen proto, že mnoho z nich se pro
naše potomky v místní
oblasti neuchovalo, ač byly
krásné a kopírovaly rok
v podobně
geograficky
vybavených oblastech jako
je ta naše. Těžko by bylo
zde slavit dožínky nebo
vinobraní, ale naprosto
přirozené by bylo slavit
masopustní vostatky, které
jsou pro Horácko typické,
stavění máje, královničky,
což je vítání léta v režii
dívek nebo podobně pojaté
svatoštěpánské
koledy,
kterými dívky zvaly hochy
na Štěpánskou zábavu. Zdá
se, že alespoň stavění máje

nám stále vydrželo – i když
u toho je nutno podotknout, že jde o tradici
ne typickou pouze pro
Vysočinu, ale pro mnoho
dalších oblastí naší země i
místních původních obyvatel, takže její uchování je
pro nás zkrátka jednodušší.
Tradice jsou spojeny samozřejmě i s místní kuchyní.
Neděláte si doma třeba
šormajzl? Pučálku? Nebo
mrkvance? Pokud ne, možná je dnes příležitost se
k nim vrátit. V gastronomii
se dlouhodobě zdůrazňuje
potřeba lokálních a sezónních surovin, takže když se
vrátíte ke kořenům, můžete
být vlastně velice in.
V sekci s recepty vám poradíme, jak na ně a k tomu
najdete
ještě
další
v rozhovoru
s Josefem
Průšou.
Na závěr bychom rádi
zmínili i nářečí, které dnes
už známe všichni jen
z povídání starších generací, ale jeho jednotlivé podoby občas proniknou i do
jinak velmi originálně namíchané směsice místního
jazyka. Zapátrejte v rodině,
a pokud nerozumíte, zeptejte se svých předků, co
myslí, když řeknou: Kdes
bél? Co to belo za pséka?
Časté je i vkládání v – vokno a další prvky typické
pro obecnou češtinu, ale
taky právě pro Třebíčsko
jako je koncovka ej – novej,
malej, nějakej, častějc. Tak
co, slyšíte se? (Janoušková)
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ZAJÍMAVOSTI

Rozhovor tentokrát s ... Josefem Průšou o životě na
Vysočině a poválečném přesídlení do zdejších hor
Josef Průša se nezadržitelně blíží k devadesátce. Přestože se narodil v malé obci Přeckov nedaleko Třebíče, kde
dodnes stojí jeho rodný dům, kterému kupodivu sousedé stále říkají Průšovo, většinu života prožil ve Starém
Městě a vrátit se do krajiny svých předků nikdy netoužil. Tady potkal svou ženu, tady vychoval své děti a tady
půjde na nejbližší zápas TJ Baníku, až znovu momentální situace dovolí. To mu nebrání ovšem vzpomínat a vyprávět. O Přeckově, rodičích, životě, válce, i prvních krocích, které zavedly jeho rodinu stejně jako spoustu jiných sem
do pohraničí, aby tady, jak věřili, našli své štěstí a pomohli vybudovat nový stát.
Přeckov je malinká vesnička, kde je přes osmdesát procent věřících. Bylo
to tak vždycky?
Tam byli všichni věřící. Ale
v Přeckově nebyl kostel, to
jsme chodili každou neděli
do Rudíkova, který je zkratkou asi dva kilometry. I
v zimě, všichni kromě malinkých dětí. Dědkové se pak
po cestě zpátky zastavili
v hospodě a zahráli si karty.
A o Vánocích jsme tam
chodili koukat na Betlém,
který byl postavený u kostela. V Přeckově je jen kaplička, kam se chodili lidi modlit a chodilo se tam pravidelně zvonit.
Rodiče
pocházeli
z Přeckova nebo se tam
přistěhovali?
Táta sloužil v Koněšíně jako
kočí a tam potkal mamku a
přistěhovali se spolu do
Přeckova do domku, kde
původně bydlela jeho rodina. To byl pěkný baráček se
stodůlkou. Vevnitř byla
jenom kuchyň s předsíňkou,
kde byla pec na chleba a
komín na uzení, a jedna
světnice.
Ale vás bylo celkem dost,
jak jste se tam vešli?
Bylo nás šest dětí. Normálně, ve světnici bylo pod
postelí takové šufle, to se
vytáhlo a na tom jsme spali.
Co dělali rodiče pro obživu?
Táta dělal v kamenolomu a
chodili ještě oba s mámou
dělat k sedlákům. Oni nám
za to potom pomohli zorat

políčko, nebo vyvézt hnůj
nebo dovezli mlátičku, abychom mohli vymlátit obilí.
Táta dělal místním i holiče.
Vždycky k nám přišli chlapi
v sobotu a on je stříhal. A
když se dohadovali, co u
toho budou baštit, natáhli
za naším domem železo,
dali tam jetelinu a za chvíli
byl zajíc na pekáči. Nebo
divoký králík, těch tam bylo
spousta.
A maminka se starala o
hospodářství?
Ano, měli jsme políčko, dvě
krávy, slepice, prase, králíky, dvě kozy, ovocné stromy,
zeleninu, brambory, ovoce,
táta pěstoval i tabák. V létě
se z toho vařilo, na zimu se
zavařovalo a mamka dělala
spoustu povidel.
To jste byli vcelku soběstační…
Celkem. Táta chodil s chlapama i na pařezy, ty se
používaly na topení.
Jak
to
vypadalo
v Přeckově a okolí během
války? Bydleli v Přeckově
Němci?
Ne, jenom jedna paní ze
smíšeného manželství. Ta se
přihlásila k Němcům a děti
šli do Hitler Jungen. Ve
vedlejším Hroznatíně, kde
sloužila sestra Maňa, taky
během války gestapo hledávalo ženu Ludvíka Svobody.
Jinak, spíš až na konci války
tam přecházeli Němci, kteří
utíkali zpátky do Německa.
Během té doby, přesně 8.
května to bylo, jsem taky byl
sám potrhaný od granátu,

když jsme se s kluky vraceli
z kopců do vesnice – zasáhlo
mi to pravou stranu, dobelhal jsem se domů a pak mě
na žebřiňáku odvezl přes
pole Karel Nožičků do nemocnice v Třebíči, kde mě
dávali do kupy.
Jaký byl ten konec války?
Občas se tam zastavili Němci, když projížděli na západ.
Pamatuji si, jak měli plná
auta potravin, tabáku, porcelánu a všeho možného. A
jak jednou přišli jedni k nám
a táta je musel ostříhat.
A proč jste se vůbec rozhodli stěhovat, když jste
měli domek i malé hospodářství?
No, táta zblbl – že budeme
hospodařit. Tak sedli s chlapama na vlak a jeli se podívat. Tady si vyřídili domy,
vrátili se zpátky a už jsme se
stěhovali.
Pořád přemýšlím, jaké to
bylo pro dosídlence přijít
o rodinné nebo jiné sociální vazby, když se odstěhovali z rodného místa. Nezůstala vám tam
potom nějaká rodina?
Tátův bratr dosídlil Sudety
hned u Svitav – ve Vendolí.
Nám zůstala babička Nožičková v Koněšíně. Ta
k nám potom jezdila na
návštěvu.
Vy jste ale vlastně nepřišli úplně o kamarády,
protože z Přeckova i
okolních vesnic se sem
přistěhovalo dost lidí, že?
No, táta měl spoustu kamarádů z Vysočiny, i tady k

nám se za ním potom chodili stříhat a nějakou dobu
chodili spolu i na masopustní koledu.
Kdy jste přesně přišli do
Starého Města?
My jsme se sem přistěhovali
26. srpna 1945. Němci na
tom domě se zrovna stěhovali a s námi tam zůstala
jejich děvečka. Však jsme
tady ještě stihli sklízet oves.
V psané formě už to nepůjde vidět, ale jde znát,
že ti ještě zůstalo trochu
toho
třebíčského/horáckého
nářečí,
když mluvíš. Prvně jsi
řekl jateline, teď ovse –
ale už zůstávají jen slova,
že?
No, tak ještě mluvím, jak mi
zobák narostl. Ale už ne
tolik. Ale je pravda, že se
tady mluvilo různě, a tak
třeba tady lidi nevěděli, co
to je rozporka. (pozn. red.
součást závěsu pod oji koňského povozu k zavěšení
postraňků).
Ty ses vyučil už tady ve
Starém Městě?
Ano, do učení jsem šel
v 1947. U Reichla jsem se
učil obchodním příručím.
Pak o pár let později ale
přišlo příkazem, že do obchodů nastoupí ženy, a tak
jsem šel dělat do Moravolenu. A tam už jsem zůstal.
A co rodiče, líbilo se jim
tady?
Asi jo, když jsme tady už
zůstali. Chvíli po vzniku JZD
ještě hospodařili sami, ale
postupně dodávky byly moc
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vysoké, tak jsme pole odevzdali statkům.
Jaké dodávky?
No, dodávky, ze všeho, co jsi
sklidil nebo když jsi třeba
zabil prase, musel jsi povinně odevzdávat určité množství sádla a tak.
Nenapadlo tě někdy se
odstěhovat zpátky do
Přeckova nebo kamkoli
jinam?
Ne, tady jsem byl vždycky
víc doma. Navíc jsem tady
potkal svou ženu. Letos
bychom spolu byli šedesát
let. Pamatuji se, jak sem
přijela ze Slovenska na
brigádu a já jsem ji už první
rok obhlížel, ona ti měla
vrkoč (cop) až po zadek, a
pak druhý rok, když přijeli
znovu, už tady se mnou
zůstala.

Nikdy se ti nestýskalo po
Přeckově?
To ne, ale musím uznat, že
je tam krásně.
A nejen příroda, ale jsou
tam i zajímavé tradice.
Měli jste tam nějaké,
které se tady potom už
tolik nedodržovaly?
Tam bylo spousta tradic,
chodilo se třeba koledovat.
Koledovali i kluci i holky
zvlášť. O masopustu jsme
jako kluci chodili s obecním
hrkačem ráno, v poledne i
večer. A stavěly se májky.
Obecní nebo třeba i jednotlivým holkám. Ty se stavěly
na střechu, někdy i na komín. Jednou místo májky
rozebrali kluci jednomu
sousedovi s třemi dcerami
celý povoz a pak mu jej
složili znovu na střeše.
Tady potom ještě táta chodil na masopustní koledu

s harmonikou, s ním převlečenej Lysák a Bednář převlečenej za babu s košem.
Chodili po dědině, hráli na
harmoniku, popíjeli a dostávali třeba vajíčka, koblihy nebo salám.
Jak na tom byl Přeckov a
okolí s muzikou? Přeci
jen je Horácko hodně
známé pro lidovou hudbu, kapely a tance…
Tam byly pořád nějaké
karnevaly. A lidi hráli na
nástroje. Ale kapela jako
taková byla, jestli si pamatuji, až v Rudíkově. Však
když se tady vdávala jedna
Chalupová, tak jí přijela na
svatbu zahrát dechovka až
z Rudíkova. A náš táta hrál
sám na heligonku doma, na
svatbách, nebo třeba když
jsme jezdili s fotbalem, tak
nám hrával v autobuse.
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Dal bys nám na závěr
nějaký rodinný recept,
který jste vařili doma?
Mamka dělala třeba hrachovou omáčku s knedlíkem
nebo Myší tanec. To bylo zelí
uvařené
dohromady
s bramborami a do toho
trochu škvarků. Nebo třeba
Pecivále – na plechu se
udělaly koláčky, upekly se
v troubě, daly se do misek a
na ně povidla a mák, promíchaly se, a to jsme se panečku cpali.
Máma uměla
výborně vařit.
Nevařila náhodou i pivo?
Jo, vždycky před poutí
v Rudíkově, myslím, že to
byla pouť Petra a Pavla 28.
června, dalo se to do lahví a
zašpuntovalo a pak o pouti
se pilo. A bylo fakt výborné…
(Janoušková)

ČERVNOVÉ VAŘENÍ
Oblast Horácka na Vysočině nabízí spoustu gastronomických zážitků. Pravda, nepůjde o žádné komplikované recepty michellinských kuchařů, ale na druhou stranu využívá místních, levných a zdravých
surovin, takže budete fit a navíc velmi in.

Šormajzl

Šormajzl se vyskytuje v kuchařkách různých českých i moravských oblastí. V převážné většině bývají hlavní
ingrediencí fazole a kroupy. V tom třebíčském tvoří základ místo fazolí hrách.
Ingredience: 200 g hrachu, 200 g velkých krup, sůl, pepř, 3 lžíce sádla, 1 velká cibule, 1 velká mrkev, 1 petržel, 1/4 menšího celeru, 200 g vepřových škvarků, pažitka nebo jarní cibulka
Postup: Hrách propláchneme a namočíme přes noc. Druhý den jej scedíme a v čerstvé vodě uvaříme na skus. Před koncem
vaření trochu osolíme. Kroupy propereme a také v osolené vodě uvaříme doměkka. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na malé kousky. Na pánvi rozehřejeme olej a cibuli na něm orestujeme do
zlatohněda. Přidáme zeleninu a orestujeme ji. Nakonec vmícháme připravené kroupy s hrachem. Osolíme, opepříme a
krátce povaříme. Vmícháme škvarky, prohřejeme a posypeme sekanou pažitkou.

Mrkvance
I mrkvance nebo mrkvánky najdete v různých koutech země, ale pozor, ty z Vysočiny jsou z kynutého těsta a podle
vyprávění lidí z Vysočiny si je oblíbil i Mikoláš Aleš. Pokud vám nejde na mysl, jak může být z mrkve dobrá buchta,
vyzkoušejte náš recept a zjistíte, že z mrkve může být buchta přímo báječná. Ne náhodou je mrkvancům věnována
v jedné vesničce na Vysočině i celá Mrkvancová pouť.
Ingredience: ½ kg polohrubé mouky, ½ kg hladké mouky, 15 dkg másla, 3 lžíce sádla, 3 lžíce oleje (těsto je pak křehčí), 20
dkg krupicového cukru, 3 žloutky, 6 dkg kvasnic, sůl, mléko a 50 celých nebo rozemletých semen fenyklu
Postup: Jako náplň se do mrkvánků připraví strouhaná mrkev. Na toto množství těsta asi 1,5 kg mrkve (raději více). Do
jemně nastrouhané mrkve dáme asi ¼ kg krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, fenykl (celý nebo rozemletý) a asi 5 dkg
másla. Chvilku dusíme. Udušenou mrkev necháme zchladnout. Ustojí-li se v mrkvi šťáva, po lehkém zmáčknutí ji slijeme,
aby nebyla mrkvová náplň příliš řídká. Z vykynutého těsta vykrájíme bochánky, které uvnitř naplníme dušenou mrkví, tou
nešetříme! Bochánky podmastíme sádlem, na plech dáváme řídce, aby se nespekly, podle velikosti plechu 3 krát 4 nebo 4
krát 5 centimetrů. Na plechu je necháme chvíli kynout, pak lehce zmáčkneme, vršek potřeme zbylým bílkem a posypeme
celým mákem. Po upečení okraje ihned pomastíme máslem a necháme vychladnout. Před podáním vršek v tenké vrstvě
potřeme přehřátým změklým máslem, nejlépe malou lžičkou a posypeme hojně moučkovým cukrem, který smícháme s
vanilkovým cukrem. Z tohoto množství je asi 60 mrkvánků, podle velikosti i více. Dobrou chuť!
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

V červnu oslaví svá významná životní
jubilea:

Dne 17. 5. 2020 jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí naší milované
manželky, maminky a babičky
paní ALŽBĚTY VOLKOVÉ

Antonie Albertová
Karel Fatura
František Holub
Janka Hrabčáková
Vladislav Krsička
Milan Lysák
Ladislava Rogoňová

S láskou vzpomínají manžel, dcery a vnoučata.

Ladislav Škrabal
VZPOMÍNKA

Josef Václavík

Každý z nás má v nebi někoho,
komu by chtěl poděkovat za to,
že byl a říct mu „moc mi chybíš“.

Josef Vojtíšek
Anna Volčíková
Gratulujeme a přejeme zdraví do dalších
let!

Dne 30. 6. vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana PETRA KUBÍČKA

Narození
Daniela Kozárová
Karolína Pompová
Šimon Gábor

Úmrtí

Vzpomíná manželka, syn Petr s rodinou, dcera Terezka a maminka s rodinou.

Ludmila Křivčíková

Sportovní areál opět v provozu
Po zimní přestávce byl v druhé polovině minulého měsíce opět zahájen provoz sportovního areálu.

Provozní doba:

červen
úterý, čtvrtek, sobota: 14,00 – 20,00
červenec, srpen
úterý – neděle: 10,00 – 20, 00
září
pátek: 14,00 – 20,00
sobota: 10,00 – 20,00
říjen, listopad
vždy při sportovních akcích
V případě zájmu o využití víceúčelového hřiště a minigolfu mimo otevírací dobu nás kontaktujte na tel. +420 607 582 296.
Ceník služeb:
Kurt na odbíjenou/košíkovou/tenis:
Minigolf:
Stolní tenis, dětský koutek:
Hřiště na kopanou:

20 Kč/osoba/hod
20 Kč/osoba/hod + záloha 50 Kč
zdarma
dle dohody

Poznámka:
Provozovatel areálu zvažuje organizovat pro rodiče s dětmi „Výtvarné dílničky“. V případě zájmu volejte nebo pište: tel:
607 582 296, email: eva.hamackova@seznam.cz.
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ŠKOLA

Ačkoli se může zdát,
že škola je po dobu
karanténních opatření v kómatu, opak je
pravdou. Škola nespí.
V mezidobí se nám
podařilo vymalovat
budovu 106. (Na
tomto místě musíme
ocenit obětavost a
pracovní
nasazení
Taťány Kišové, která
byla na úklid sama.)
Dále proběhl hloubkový úklid ve školní
kuchyni. Na hřišti MŠ
vyrostlo nové velké
pískoviště,
které
nahradilo to stávající
(koordinoval
Karel
Fatura). Mezi hlavní
budovou ZŠ a tělocvičnou roste nový
pavilon
učeben.
Potěšující je určitě i
zpráva o schválení
nového investičního projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ
Staré
Město“
s rozpočtem
2,3
mil. Kč (IROP),
který bude realizován po dokončení
pavilonu
v roce
2021.
Probíhají
přípravné práce na
opravě 1. oddělení
školní
družiny.
Opravdu se nenudíme.
Současná pandemie podstatným způsobem narušila zaběhnuté koleje ve
vzdělávání. Chtěli bychom
na tomto místě poděkovat
rodičům a žákům za domácí přípravu, kterou
vynaložili během nuceného přerušení denní docházky. Přejeme všem
brzký návrat k normálu.
(Ředitel školy)

ZLATÝ ROH/ČERVEN 2020

12

RŮZNÉ

Naše město v obrazech – nové versus staré

Opěrná zeď pod náměstím je téměř hotova

Zateplování panelových domů 356 a 357

Nové vozidlo MBH

Výstavba nové rozhledny na Větrově podle původní
rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku

Původní majitel těchto pneumatik zřejmě přišel o auto, jinak by je určitě
odvezl na sběrný dvůr

Beze slov…
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