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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Červenec 2020

roč. XXVI

č. 7

8Kč

Anenská pouť bude! I když jen
v mini verzi
O Anenskou pouť letos
přeci jen nepřijdeme. Budeme se muset ovšem
uskromnit. Přeci jen okolnosti letošní roku do posledního momentu neumožnily držet se původních
plánů. Naopak, neustálý
vývoj situace a nejistota,
jak budou probíhat vládní
kroky v rozvolňování karantény,
vedly
k rozhodnutí našeho kulturního
zařízení
pouť
v našem městě v jejím
obvyklém rozsahu zrušit.
Aby letní kultura ve Starém
Městě úplně nestrádala,

rozhodlo se město uspořádat tzv. Mini Anenskou
pouť. Ta bude probíhat
v sobotu 25. července u
kulturního domu. Zahájí ji
přáním všem Annám starosta Jiří Kamp, po něm
přijde na řadu hudební
program
pro
děti
Z pohádky do pohádky,
následovat bude vystoupení populární stand-up komičky Lucie Macháčkové a
hudebním vrcholem večera
bude koncert známé šumperské kapely O5 A Radeček. Závěr večera bude
patřit promítání letního

kina. Dle dostupných informací
také
proběhne
tradiční
mše
v kostele
Sv.
Anny a i následný
doprovodný
program
s ní
spojený.
Rozhodně si tedy
nenechte
ujít
alespoň
mini
verzi
místního
letního festivalu;
ostatně ti, co
nemají rádi davy,
si určitě přijdou
na
své.

(red)

Branná FEST 2020
Kamenolom v Branné ožije
v létě muzikou. 17. a 18.
července zde proběhne již
14. ročník multižánrového
festivalu s převahou punku
Branná fest. Pátek ovládne
legendární Znouzectnost.

Stejný večer vystoupí i
kapely Démophobia, Golda
sólo, Supyyčasu a Wassa
foli. Sobota bude patřit
kapelám Ty Syčáci, Vysoké
Napětí, Chvostoskok, Havárna, Skaliska nebo šum-

perským Wraní Woko.
Festival jako každý rok
proběhne za každého počasí, takže není třeba se bát
zrušení programu, ale je
potřeba
počítat
s nevyzpytatelností
hor-

Kradl zahrádkář nebo vandal?
V době od 19. května 2020
do 2. června 2020 bylo ze
záhonů na náměstí ve
Starém Městě odcizeno 6
hnízd s hlízami květin kana
neboli dosna a dvě sazenice
rostliny dianhus (karafiát).
Z parku naproti poště bylo
ze skalky odcizeno 8 saze-

nic lobelek z deseti zasazených. Městu tímto vandalstvím a bezohledným
chováním vznikla škoda ve
výši 1500 Kč. Zmíněné
květiny bylo nutno dokoupit a znovu zasadit. Zloděj
tedy nejen poškodil město
finančně, ale navíc přidal

pracovníkům
města práci, kterou mohli směřovat na důležitější
činnosti.
(mbh,
red)

ského počasí. Stanová vesnička, parkoviště i výborné
občerstvovací zázemí je
ovšem připraveno, a tak
bude určitě i letošní ročník
zážitkem nejen hudebním.
(red)
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PŘIPRAVUJE SE

Muzikálová pohádka Čarodějnický učeň rozezní Staré Město
Ve čtvrtek 9. července
v 15.00 hodin pro děti i
velké diváky se představí
Metropolitní divadlo Praha
s muzikálovou pohádkou
Čarodějnický učeň. Režie
i dramaturgie pohádky se
ujala Dana Bartůňková,
která má na kontě již několik úspěšných divadelních
představení a kterou milovníci pohádek znají jistě
z doby její filmové tvorby,
kdy mimo jiné ztvárnila
například i roli princezny
Angelíny ve filmové pohádce S čerty nejsou žerty.
Účinkovala také v několika
divadlech včetně Národního divadla v Praze. V roce
2006 založila Metropolitní
divadlo Praha a napsala
řadu úspěšných večerních

představení (Ztroskotanci,
Lovu zdar!) a dětských
muzikálů (např. muzikál na
motivy Boženy Němcové Čertův švagr, Tři čarodějnice, Dobrodružství Hastrmana Tatrmana, Čertovský
mariáš, Ať žijí strašidla a
Čarodějnický učeň. Na
divadelní jeviště převedla
nezapomenutelné Povídání
o pejskovi a kočičce Josefa
Čapka), které se hrály a
stále ještě hrají po celé ČR.
A o čem bude Čarodějnický
učeň, kterého představí
divadlo ve Starém Městě?
Jednoho dne do kraje až na
konci světa, připluje po
řece košík s malým chlapcem. V temném kraji plném
skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí ode-

dávna 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. Vezměte s sebou brášku a
sestřičku a společně budeme sledovat napínavý muzikálový příběh v režii
Metropolitního
divadla
Praha. (red)

O prázdninách mezi Stříbrnicemi a Dolní Moravou
víkendovou linkou zdarma
O prázdninách bude zavedena pravidelná prázdninová víkendová autobusová linka mezi Starým
Městem a Dolní Moravou.
Součástí linky je i přívěs
pro kola. Linka není určena
pouze cyklistům, ale všem
zájemcům o návštěvu těchto míst. Jízdné je zdarma.
Linka je provozována obcemi Dolní Morava a Staré
Město.
Linka, která dopraví zájemce z Dolní Moravy do Stříbrnic, získala název „Kolem

Losiny fest
V podhůří Jeseníků, malebné obci Velké Losiny, připravili pořadatelé letní
multižánrový festival nazvaný Losiny fest. V neopakovatelných kulisách renesančního zámku a unikátní
Ruční papírny, na návštěvníky čekají herci, hudebníci
a hvězdy stříbrného plátna,
aby zpříjemnili všem zúčastněným nastávající léto.

na Stříbrnou Twiggy“ a
odjíždí ze zastávky Dolní
Morava, konečná v pátky
vždy v 8:00 a 16:00 a
v soboty a neděle vždy
v 16:00. V sobotu a neděli
doplňuje
pravidelnou
prázdninovou autobusovou
linku provozovanou krajem, která odjíždí z Dolní
Moravy v 10:20.
Linka, která dopraví zájemce v opačném směru, tedy
ze Stříbrnic na Dolní Moravu, získala název „Kolem na
Mamuta“ a odjíždí ze za-

stávky Stříbrnice, Králičák
v pátky vždy v 9:05 a
17:05 a v soboty a neděle
v 9:00. V sobotu a neděli
doplňuje
prázdninovou
autobusovou linku provozovanou krajem, která
odjíždí ze Stříbrnic v 12:54.
Nové linky vznikly za účelem zlepšení propojení
těchto dvou významných
okolních
prázdninových
destinací, neboť stávající
linka provozovaná krajem
není dostatečná, ani časově
vhodná neboť s přestupem

ve Starém Městě trvá cesta
přes dvě hodiny. Výhodou
obou linek, které jsou provozovány městy Staré
Město a Dolní Morava, je
fakt, že jde o přímé spoje
s dojezdností kratší než
jedna hodina a na cestě se
nachází několik nástupních
a výstupních míst, která i
s orientačními časy najdete
na facebookových stránkách města, v informačním
centru i na zastávkách.
(red)

V rámci
festivalu
se
v průběhu celého července
představí zvučná jména,
zajímavé divadelní i hudební počiny. Festival bude
zahájen 1. července divadelním představením Intimní
příběhy
z ráje,
úsměvnou
komedií
s Robertem Jaškówem coby
andělem. Následovat bude
7. července koncert hudeb-

ní skupiny AG Flek. Den
poté, 8. července se představí divákům Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil
v představení Manželství
v Kostce. Na své si přijdou i
příznivci humoru, a to 15.
července s Show Zdeňka
Izera. Festival uzavře 30.
července divadelní představení s Milanem Kňažkem, Jitkou Ježkovou a

Evou Novotnou Horská
dráha. Program bude probíhat v areálu zámku, při
špatném počasí bude přemístěn do KD Rapotín.
Srpen ve Velkých Losinách
bude ve znamení letního
kina v areálu Ruční papírny. Vstupenky i aktuální
informace můžete sledovat
na losinyfest.cz. (red)
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KULTURA

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK - ČERVENEC
Kino Sněžník je opět připraveno promítat pro své návštěvníky. Jako
tradičně bude promítání během prázdnin probíhat v letním kině, tj. u
kulturního domu. Promítání je zdarma!
Vlastníci (komedie/drama ČR, 97 minut, nevhodné do 12 let)
Středa 1. 7. 2020 cca ve 21.15
Jak probíhá taková schůze vlastníků jednoho domu? Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby všichni společně dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se
nadšeně připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje
řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně
komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní
Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě
v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně vše sabotuje. V pozadí číhají bratři
Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol
(Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…
Poslední aristokratka (komedie ČR, 110 minut)
Středa 8. 7. 2020 cca ve 21.15
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti
letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat
do Čech. Jsou ovšem neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou,
někdejší vlast a zámecký život znají jen z vyprávění příbuzných. Záležitosti
spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef, bodrá hospodyně paní Tichá a hypochondrický údržbář Krása. Rodina Kostkových tak
stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se
do USA, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit.
Chlap na střídačku (komedie ČR, 109 minut, nevhodné do 12 let)
Středa 15. 7. 2020 cca ve 21.15
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni
Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Navrhne jí totiž, že si
rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec
souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše
ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, se
nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
Šťastný nový rok (komedie ČR/SR, 93 minut, nevhodné do 12 let)
Středa 22. 7. 2020 cca ve 21.15
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a
končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní
cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo
změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez
rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.
Přes prsty (romantická komedie ČR, 101 minut, nevhodné do 12 let)
Sobota 25. 7. 2020 v rámci akce miniAnenská 2020 cca ve 21.15
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale
nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta
Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…
Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou
minulostí Jíra (Jiří Langmajer). (ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI ČERVENCI
BARDOLINO – cesta kolem světa za 90
minut

Místo: Tančírna, Račí údolí u Javorníka
Datum: 1. července ve 20 hodin
Bardolino vás zcela novým stylem a novou cestou
provede etnickou hudbou celého světa. Na této
pouti se seznámíte s kořeny lidové hudby. A možná nakonec i své rodné země. Bardolino spolupracuje např. s těmito umělci: Ian Anderson/Jethro
Tull, Iva Bittová, Kop Quartet, Kryštof Marek, Jiří
Bárta, Jaroslav Svěcený, Lubomír Brabec, Škampovo kvarteto a řada dalších. Vstupné 200,- Kč.

VII. VETERÁN SRAZ DOLNÍ MORAVA

Místo: Dolní Morava, areál Restaurace U Slona
Datum: 4. července od 8:30 hodin
Výstava, závod historických vozidel a jízda zručnosti. Od 14 hodin živá kapela Swing friends. Do
závodu se mohou přihlásit automobiloví a motocykloví veteráni s rokem výroby do roku 1990.
Přihlášky zasílejte na bar@dolnimorava.cz

MAMUTÍKOVO NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Místo: Dolní Morava, Mamutíkův vodní park a
Lesní zážitkový park
Datum: 10., 17., 24. a 31. července
Vyrazte za nočním dobrodružstvím hledat poklad
velkého Stamichmana a užít si spousty zábavy.
www.dolnimorava.cz

MAGICKÁ NOC POD HVĚZDAMI
S HVĚZDÁŘI NA STEZCE V OBLACÍCH

Místo: Dolní Morava, Stezka v oblacích
Datum: 11. července
Více informací na webu www.dolnimorava.cz
před blížícím se termínem události.

NA STOJÁKA

Místo: Jeseník, Letní sady
Datum: 17. července
Stand up comedy show. Vystoupí Arnošt Frauenberg, Richard Nedvěd a Karel Hynek. Vstupné
v předprodeji 220,- Kč, na místě 270,- Kč.
www.mkzjes.cz

NOVA CUP 2020

Místo: Dolní Morava, Adrenalin park
Datum: 25. – 26. července
Cyklistický závod horských kol. 3 možné trasy:
100 km, 56 km a 16 km + dětské závody. Přihlašovat se můžete elektronicky do 19. 7. na
www.dolnimorava.cz/nova-cup-2020

POUTNÍCI – 50. LET NA SCÉNĚ

Místo: Pavlínin dvůr v Šumperku
Datum: 30. července od 19.00
Dnes již legendární country kapela Poutníci přijede do Šumperka oslavit 50. výročí od svého vzniku. Několikrát vyhrála soutěž Porta a získala i
Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. V
USA byla oceněna za nejlepší neamerické bluegrassové album. Během vystoupení zazní nejen
poutnické hity Panenka, Pojďme se napít a Hotel
Hillary, ale i novinky z aktuálního alba. Vstupné
150 Kč v předprodeji, 190 Kč v den akce.
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RŮZNÉ

Přečetli jsme s vámi….

V červnovém vydání časopisu Trafika byl publikován rozhovor s „naší trafikantkou“ Evou Fraňkovou. A protože
zajímavých rozhovorů a poznatků staroměstských občanů z různých oblastí není nikdy dost, rozhodli jsme se
tento rozhovor sdílet i s čtenáři Zlatého rohu a nechat jim tak nakouknout do zákulisí krámku, který je nedílnou
součástí každodenního života většiny z nás.
Jak dlouho už se pohybujete
v
trafikantské
branži?
Trafiku provozuji od roku
2017, kdy jsem se po rodičovské dovolené musela
rychle rozhodnout, co budu
dělat. Naskytla se mi tato
příležitost, do 14 dnů jsem
vyřídila vše potřebné a po
22 letech jako personalista
jsem začala poprvé podnikat.
Co se u vás v prodejně
aktuálně nejvíce prodává
- které časopisy a co z
doplňků?
Na to, jak je prodejna malá,
si myslím, že mám široký
výběr nejen časopisů. Žijeme na malém městě a
všichni se tu veskrze známe. Doporučím, poradím,
snažím se shánět tituly
podle zájmů mých zákazníků. Ti si u mě oblíbené
tituly nechávají odložit, aby
o ně nepřišli. Pokud mě
někdo požádá (např. v
nemoci), sama zajistím
donášku, hlavně denního
tisku, až do domu. Z deníků
jsou nejčtenější Blesk,
Právo, Aha!. Dále všechny
možné televizní programy,
různé ezoterické časopisy a
speciály o bylinkách. Samozřejmě nesmím zapomenout na (jak jim říkáme)
"drbací" a ženské časopisy,

jako Pestrý svět, Čas pro
hvězdy, Na kafíčko, Claudie,
Tina apod. Tyto mají u mě
téměř V.I.P. místo!
Nenabízím
samozřejmě
pouze tisk, ale největší část
mého sortimentu tvoří
kancelářské a školní potřeby, hračky, blahopřání,
stříbrné šperky, drobné
elektro (baterie a žárovky)
a další. Před 2 lety jsem do
nabídky mé trafiky zařadila
prodej základních léků a
doplňků stravy, protože
máme nejbližší lékárnu 12
km daleko.
Mnoho lidí si u mě také
chtělo vyvěsit inzerát,
avšak pro nedostatek místa
to u mě není možné. Tak
mě napadlo založit facebookovou skupinu "Staroměstský bazar", který již
krátce aktivně funguje.
Jak jste zvládala minulé
karanténní měsíce? Co
nejvíce v jejich průběhu
lidé kupovali?
Naštěstí jsem svou trafiku
nemusela zavírat. Jen jsem
zkrátila otevírací dobu do
poledne. Poprvé tak za můj
profesní život, jsem chodila
z práce domů na oběd! :)
Nouzový stav mi tak paradoxně pomohl si dodělat
resty, odpočinout a nabrat
síly.

I přesto zájem
o
tiskoviny
úplně neopadl. Nejvíce se
samozřejmě
prodával
denní
tisk,
zejména
Blesk, který je
všeobecně
i
mimo "koronavirus" nejprodávanějším
deníkem.
Dále všemožné křížovky a
sešitkové recepty. Mám i
celkem slušnou zákaznickou základnu kreativních
maminek a jejich nejmenších, kteří kupují Zajíčka,
Kutílka, Puntíka, Šikulku a
jiné dětské časopisy.
Jaké jsou Vaše osobní i
pracovní plány na léto?
Žijeme v podhůří Jeseníků
a v létě se vždy těším na
turisty a chataře. Je poznat
i na složení titulů, které
prodám v létě, že přijeli
"lufťáci". Prodám více politicko-společenských časopisů a novin. Raději si také
připlatí za "dražší" časopis
na kvalitním křídovém
papíru. Doufám, že se úplně
nezruší dětské tábory. Děti
si ke mně totiž chodí kupovat drobné upomínkové
předměty, dětské křížovky
nebo pohledy a známky.
Velkou část prodeje také
zahrnuje tabák a cigarety.

Teď je zrovna, po radikálním zdražení a zrušení tak
oblíbených příchuťových
cigaret, velký prostor rozšířit sortiment o jiné druhy,
které jsem doposud nebrala.
Musím říci, že mě tato
práce velmi těší a naplňuje.
Jen si přeji, aby bylo více
čtenářů ve věku 20-50 (ti si
koupí jen cigarety nebo
los), ale to je asi problém
moderní doby. Jsem šťastná za každého nového
stálého čtenáře-odběratele.
Vždyť je vydáváno tolik
úžasných titulů z historie, o
cestování, o zvířatech,
zahradničení, o bydlení a
designu, které osobně
zbožňuji.
A taky doufám, že si moje
dcera bude jednou v dospělosti se vzpomínkou na mě
a "můj krámek" vybavovat
typickou vůni novinového
papíru. (PRO ČASOPIS
TRAFIKA
ODPOVÍDALA
EVA FRAŃKOVÁ)

Chrastická pouť 2020
V neděli 7. června 2020 se
v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasticích opět po
roce sešli poutníci, rodáci a
příznivci této malé vesničky k oslavě křesťanského
svátku. Slavnostní mši
svatou tentokrát nedoplňovala obvyklá zahradní
slavnost s posezením a
občerstvením, kterou jsme
kvůli všeobecné situaci

neuspořádali. Co však nechybělo, byl tradiční suvenýr z pouti. Letos jsme
rozdávali magnet s fotkou
kostela zahaleného do
roušky, jako připomínku na
události, které tady ještě
nebyly a snad už nebudou.
Na pouti pan farář P. Grzybek představil zdejší staronovou monstranci. Ta byla
původně v kostele sv. Anny

ve Starém Městě a poté
přesídlila do chrastického
kostela. Anonymní dárce
věnoval finance na její
zrestaurování. Oprava si
vyžádala více než deset
tisíc korun. Obnovený
předmět nyní v celé své
kráse zdobí chrastický
kostel. Děkujeme všem
návštěvníkům pouti a tě-

šíme se
za rok
na shledanou.
(Urbanová
Pešková)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 41. Rady města Staré Město
ze dne 18. 5. 2020

387. Rada města jako zřizovatel nesouhlasí s rozhodnutím
konkursní komise o vyřazení kandidátky na pracovní místo
ředitele ZŠ a MŠ Staré Město Mgr. B. Z. Mgr. B. Z. postupuje
do konkursu na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ
Staré Město s tím, že chybějící dokumenty musí doložit do
28. 5. 2020. Konkurs na obsazení pracovního místa ředitele
ZŠ a MŠ Staré Město proběhne 29. 5. 2020 v 10.00 hod. na
MěÚ Staré Město.
Rada města jako zřizovatel trvá na svých kandidátech do
konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ
a MŠ Staré Město tj. pí L. Š. - předseda komise, pí A. W. člen komise. Námitku konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Staré Město považuje zřizovatel za neopodstatněnou a proto nebude provádět jakékoli
změny.
388. Rada města schvaluje zvýšení pokladních limitů CZK a
valut v informačním centru, příjmové pokladně č. 2 – úsek
poplatků a pokl. č. 7 – OS MBH dle přílohy.
389. Rada města schvaluje otevření MŠ ve Starém Městě od
25. 5. 2020, při dodržení všech předepsaných opatření.
390. Rada města postupuje stížnost na průjezdnost pozemní komunikace kolem rodinného domu a problémové jednání souseda Policii ČR.
391. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
1053/21, zahrada, o výměře 158 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
392. Rada města schvaluje Smlouvu o vybudování inženýrských sítí a o Budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Staré Město a A. J., Hanušovická 122, Staré Město
393. Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní mezi městem Staré Město a A. J., Hanušovická 122, Staré Město s tím, že bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města.
Rada města bere na vědomí:
- informaci o možném zařazení do projektu „Jednodenní
oblastní jízdenka Jeseníky“

Usnesení z 42. Rady města Staré Město ze dne
1. 6. 2020
394. Rada města bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ a
MŠ Staré Město ze dne 29.5.2020 (příloha zápisu) a na
doporučení konkurzní komise jmenuje s účinností od 1. 8.
2020 Mgr. Bc. Radovana Šikulu, nar. 14. 2. 1970, bytem
Malá Morava 12 na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Staré
Město.
395. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemků
p.č. 32 a části pozemku p.č. 1023/7 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem mezi městem Staré Město Ing. P. P.,
Hornická 198, Staré Město
396. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku
p.č. 973/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
mezi městem Staré Město a A. K., Jesenická 17, Staré Město
397. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku
p.č. 1925/1 v k.ú. Chrastice mezi městem Staré Město a J. H.,
Šumavská 2561/12, Šumperk
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398. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č.
2973/2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi
městem Staré Město a J. K., Kunčice 78, Staré Město
399. Rada města schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem Staré Město a GEOMIN s.r.o. ve věci realizaci hydrogeologických vrtů
400. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
30 2018 mezi městem Staré Město a GEOMIN s.r.o. (prohloubení vrtů)
401. Rada města schvaluje Protokol o otvírání obálek
s nabídkami a hodnocení nabídek – Dodávka IT vybavení a
prvků pro zajištění vnitřní konektivity ZŠ Staré Město 2 a
na základě doporučení komise pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s Prekt Service s.r.o.
402. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 3244/14, ost. plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem
403. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 250/3, ost. plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem
404. Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
z důvodu stavby „Lesopark ve Starém Městě“
405. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č. 746/2,
ost. plocha o výměře 1 016 m2 v k.ú. Hynčice pod Sušinou
na vědomí s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
406. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č.
3309/1, ost. plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem na vědomí s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
407. Rada města bere žádost o prodej pozemku p.č. 1441/3
ost. plocha o výměře 240 m2 v k.ú. Kunčice pod Sušinou na
vědomí s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
408. Rada města bere žádost o prodej části pozemku p.č.
260 ost. plocha o výměře cca 430 m2 a pozemku p.č.st. 42
zbořeniště o výměře 25 m2 v k.ú. Malé Vrbno na vědomí
s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
409. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě č.p.
404, sídliště Budovatelů, Staré Město pro P. V., Budovatelů
405
410. Rada města schvaluje zvláštní užívaní komunikace na
pozemcích p.č.1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7 v
k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem z důvodu provádění
výkopových prací k umístění nového kabelového vedení
NN pro ENERGIOROZVODY s.r.o.
411. Rada města schvaluje zvláštní užívaní komunikace 2u
na pozemku p.č.142/16 v k.ú. Hynčice pod Sušinou z důvodu provádění příčného protlaku pod komunikací pro SINEKO ENGINEERING s.r.o.
412. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 29.6.2020 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- žádost M. K. o zapsání do seznamu žadatelů o byt s tím, že
žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt
- žádost H. D. o přidělení bytu s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt
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- souhlasí s postupem OS MBH při harmonogramu výběru
nájemného v městských bytech v souladu s nařízením vlády
č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium
nájemného z bytů
- vyjádření SRPŠ ke konkurznímu řízení a jmenování nového ředitele ZŠ a MŠ Staré Město
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- nabídku R. T. na odkup části pozemku p.č. 231/2 v k.ú.
Staré Město (část komunikace) s tím, že bude provedeno
zaměření pozemku p.č. 231/2 v k.ú. Staré Město

Proč byla pitná voda ve Starém Městě cítit chlorem
V minulých týdnech si naši
občané stěžovali na zvýšený
obsah
chloru
v dodávkách pitné vody.
Dotazy a stížnosti na kvalitu vody směřovaly i na
pracovníky místního bytového hospodářství. Spolu
s nimi jsme požádali o
vysvětlení
pracovníky
Šumperské provozní vodohospodářské společnosti.
Jan Havlíček, obchodně
správní ředitel společnosti
nám poskytl následující
vysvětlení:
V návaznosti na dotazy
občanů sdělujeme, že vodovod pro veřejnou potřebu ve Starém Městě je ve
vlastnictví
společnosti
Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., jíž je Město
akcionářem a provozování
tohoto vodovodu zajišťuje
Šumperská provozní vodohospodářská
společnost,
a.s. (dále jen „provozovatel“).
Obecně je potřeba si uvědomit, že byť je vodovodem pro veřejnou potřebu
dodávána
odběratelům
hygienicky
nezávadná
pitná voda, i tato voda

sebou nese drobounké
nečistoty v důsledku koroze vnitřního povrchu kovového potrubí, které se
postupně
usazují
v některých částech vodovodní
sítě
a
v akumulačních nádržích
(vodojemech). Tyto nečistoty jsou provozovatelem
odstraňovány pravidelným
odkalováním
vodovodní
sítě na určených místech a
rovněž při čištění vodojemů. Tyto činnosti se provádějí jak pravidelně dle
stanovených
provozních
řádů jednotlivých vodovodů, tak i operativně
v návaznosti na změnu
kvality vodních zdrojů či
v prováděných montážních
pracích na vodovodní síti a
režimu odběru pitné vody
spotřebiteli.
Hygienická
nezávadnost
dodávané pitné vody je
jasnou podmínkou, kterou
stanoví zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění, a
vyhláška č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a

rozsah její kontroly. Kvalita
vody se pravidelně kontroluje vzorkováním na nejrůznějších místech sítě
(včetně např. odběrů z
kohoutků u koncových
odběratelů).
K hygienickému zabezpečení vody se používá převážně chlor, který zajistí
zdravotní nezávadnost po
celou dobu zdržení vody ve
vodovodním
potrubí,
ovšem po jejím kontaktu se
vzduchem (tedy při otevření kohoutku) rychle
vyprchá a není tudíž zdraví
nebezpečný. Přesto je snahou provozovatele dávkovat
chlor
pouze
v nezbytném minimálním
množství, které odpovídá
dané konkrétní situaci. Při
nezbytných
stavebních
zásazích do vodovodní síti
nebo při čištění vodojemů
je vhodné na přechodnou
dobu dávkování chloru
navýšit, aby byla jistota
zdravotní
nezávadnosti
vody, což je nejdůležitější
priorita.
V místních podmínkách
vodovodu pro veřejnou
potřebu ve Starém Městě je

Probíhá dezinfekce dětských hřišť
Od konce května je po
období omezování aktivit
na veřejných prostranstvích opět otevřeno dětské
hřiště na náměstí. Provoz
hřiště ovšem stále podléhá
zpřísněných hygienickým
pravidlům. Kromě jiných,
která si mohou návštěvníci
přečíst při vstupu na hřiště,
jde především o pravidelnou dezinfekci herních
prvků. Dne 4. června 2020
proběhla v rámci celého

města první dezinfekce
všech dětských hřišť a
laviček v majetku města.
Následně bude dezinfekce
prováděna v periodě 10-14
dnů, dle počasí. Návštěvníci
by měli dále dodržovat
zvýšená hygienická opatření a přistupovat k veřejnému prostranství, herním
prvkům i vůči sobě s opatrností a ohleduplností.
(mbh, red)

chlor obvykle dávkován ve
výši 0,1 – 0,15mg/l, při
výše uvedených zásazích se
dávkování zvyšuje na 0,25
– 0,3mg/l. Ani ve druhém
případě však nedochází
k překračování limitů daných
vyhláškou
č.
252/2004 Sb., byť je zvýšené dávkování chlorem
citlivými osobami vnímáno
negativně.
V nejbližší době nejsou
plánovány žádné významnější vstupy do vodovodní
sítě, s výjimkou oprav na
vodojemu Květná, které
provádí na náklady vlastníka firma JVS Jeseník.
Standardní odkalení vodojemů je naplánováno na
období srpen až říjen. Bohužel ovšem nelze vyloučit
neplánované zásahy vlivem
poruch.
V případě nouzových či
havarijních stavů lze postoupit či získat informace
na nepřetržitém vodárenském
dispečinku,
tel:
583 317 202.
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To jsme MY
Dú Valaši dú aneb v žilách nám koluje valašská krev
Ve čtvrtém díle našeho
seriálu se budeme věnovat
další velké homogenní
skupině z českého vnitrozemí, která dosídlila po
roce 1945 Staroměstsko, a
to původním obyvatelům
Valašska. Dosídlení Sudet
obyvateli valašských vesnic
probíhalo vzácně živelně
ještě v roce 1945, více
ovšem až v rámci organizovaného dosídlení v roce
1946. Ze vsetínského okresu odešlo dosídlit české
pohraničí téměř 26 % obyvatel.
Zajímavostí může být, že
mnoho obyvatel Valašska
odcházelo právě do horských regionů, nikoli do
bližších
průmyslových
oblastí Ostravska, stejně
tak se v poválečných plánech nepočítalo s jejich
dosídlením
jihomoravských oblastí. Důvodem
mohla být především podobnost krajiny a tím
předpokládané zkušenosti
s obhospodařováním půdy
v kopcích a obhospodařováním lesů. Další zajímavostí valašské migrace je
fakt, že často odcházelo
vícero rodin z jedné vesnice a ty dosídlovaly společně zase vesnice v pohraničí.
Takovým případem je i
dosídlení Špiklic obyvateli
malé valašské vesničky
Seninky, díky čemuž dnes
na jejich žádost máme
místo Špiklic Novou Seninku. Podrobnosti o historických okolnostech dosídlení
najdete ve Zlatém rohu
č.6/1998 (Černý) či knize
Seninka, 500 let historie
obce na Valašsku (Juřica).
V druhé nacházíme i konkrétní jména rodin přesídlených do tehdejších Špiklic. Celkem se v roce 1946
odstěhovalo 117 osob, což
tvořilo zhruba čtvrtinu
všech obyvatel. Důvodem
kromě vlasteneckých po-

hnutek jistě byla lákavá
nabídka získání domu a
především vlastní půdy
k hospodaření; přeci jen
bylo Valašsko chudou oblastí s tvrdými podmínkami
k životu – neúrodná půda,
dřina na polích i v lese a
malá hospodářství, která
nešlo dělit mezi potomky.
K tomu
bylo
Valašsko
značně zdecimováno válkou, bylo vypáleno hned
několik obcí jako Prlov,
Ploština, či Vařákovy paseky. Paseky jsou mimochodem typickým osídlením
valašských hor. Jsou tak
nazývána místa v kopcích
s jednotlivými chalupami či
skupinou obydlí, jejichž
obyvatelé obdělávali neúrodnou půdu získanou
odlesňováním okolní krajiny. V průběhu 2. světové
války byly seninské paseky
častým útočištěm sovětských partyzánů. Vzhledem
k těžkému způsobu života
ovšem většina valašských
pasek během 20. století
postupně zanikla. Některé
z nich byly opuštěny právě
díky odchodu jejich obyvatel do pohraničí.
Další zajímavým prvkem
v dějinách Seninky bylo
rozhodně
evangelictví.
Z něho už si dnešní potomci valašských dosídlenců
mnoho neuchovali, přestože ještě v padesátých letech
byla ve Starém Městě aktivní evangelická obec. I tak
bychom si mohli z historie
evangelictví v Senince a
okolních obcích odnést
mnoho pozitivního – především hrdost a horlivost
v boji za náboženskou
svobodu, neboť právě tato
oblast byla i u císařského
dvora známá nezlomností
ve své víře i v době, kdy
katolictví bylo jediným
povoleným náboženstvím.
V květnu 1770 se na pasekách v Senince uskutečnilo

dokonce tajné a nepovolené kázání evangelického
kazatele ze Slovenska,
kterého se zúčastnilo několik tisíc osob. Jen dva týdny
před tím Vsetínem projížděl císař Josef II., kterému
zástupci 36 zdejších obcí
předali petici s žádostí o
náboženskou svobodu. Tu
pro české země o rok později zajistil císař Tolerančním patentem.
Z kulturního života a tradic
malé vesničky, která žila
více prací než čímkoli jiným, vyvstává především
láska k muzice. Jak píše Jan
Zrník: „Valašská muzika
dokázala rozproudit krev
v žilách mladých i starých.
… Žasneme nad uměleckým
a kulturním bohatstvím,
které naši prostí předkové
vytvářeli svými zpěváky,
lidovými vypravěči, při
tancích, zručnými řemeslníky při výrobě fajek, brousků,
výstavbě chalup, vyšívání
krojů…“ Nedílnou součástí
života v Senince byla tak i
existence Valašského tanečního kroužku a oblíbených tanečních zábav. V
dvacátém století nechyběl
ani ochotnický soubor a TJ
Sokol. Z jiného soudku
bychom mohli zmínit i
myslivost, která vyplývá
z množství okolních lesů a
v životě obyvatel Seninky
hraje důležitou roli napříč
stoletími.
Stejně jako v minulém díle
bychom rádi věnovali prostor i typické kuchyni našich valašských předků.
Nejvýraznějšími
prvky
kuchyně tohoto chudého
kraje bylo kyselé zelí,
brambory, trnky, ale také
živočišné prvky jako mléko
a škvarky, a tak dodnes
můžeme
čerpat
sílu
z tradiční kyselice, škvarkových i bramborových
pagáčků, nebo si vychutnat
frgále se švestkovými či

hruškovými povidly, popřípadě tvarohem. Recepty
na některé z nich vám
přinášíme v sekci receptů.
Závěr budeme opět věnovat jazyku. V řeči dnešních
potomků na Staroměstsku
už neuslyšíte typické výrazy jako ogar, cérka aj. To
ale neznamená, že si valašský dialekt nenašel svou
cestu do dnešní místní
mluvy. Vcelku rozšířené
zůstává časování slovesa
být ve valašské podobě, tj.
Já su ze Staráku, místo
spisovného Já jsem… Může
se vyskytovat i forma koncového -u u ostatních sloves jako Já nechcu. I když
vliv mohou mít i jihomoravská nářečí.
Dle výpovědí svědků bylo
přesídlení do Špiklic provázeno
optimismem.
K tomu přispívala i podobnost obou míst – co do
velikosti obce i její poloha
v údolí uzavřeném okolními zalesněnými horami.
Obyvatelé valašské Seninky
byli odedávna úzce spojeni
s přírodou – horami a lesy
– a to zde nalezli v hojném
množství – ne náhodou
mnozí z nich byli vášnivými
borůvkáři, ale i sportovci
v širším slova smyslu. Bohužel kolektivizace zemědělství od roku 1948 byla
pro mnohé velkým zklamáním, a tak se několik
rodin vrátilo do svého
rodiště nebo se přemístilo
do Starého Města. A tak
došlo u nás k upozadění
krásných valašských tradic
i k rozdělení rodin. Možná
je tedy načase oživit jinou
tradici typickou pro pasekáře i obyvatele malých
valašských vesnic – lidové
vypravěčství – a vyprávět
příběhy o tom, jak nám
koluje v žilách hrdá valašská krev. (Janoušková)
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ZAJÍMAVOSTI

Rozhovor tentokrát s ... Marií Řezníčkovou a
sestrami Ludmilou a Jarmilou rozenými Roháčkovými
Jak je patrné z titulku, rozhovor v tomto čísle je jiný. O své vzpomínky a postoje se s námi podělily hned tři oslovené. První je Marie Řezníčková, dcera Karla Řezníčka, který spolu se svým bratrem Antonínem dosídlili místní
Špiklice na jaře 1946. Na rozdíl od něj se ale později vrátil do své domoviny, kde dodnes žijí jeho žena i potomci.
Druhými odpovídajícími jsou Ludmila Macháčková se sestrou Jarmilou Jenčkovou (roz. Roháčkovy), jejichž rodiče
pocházeli ze Seninských pasek a přišli také v roce 1946. Jejich rodiny tu ovšem zůstaly celý život. Všem jsme položili stejné otázky, abychom se podívali, jak rozdílná rozhodnutí jejich rodičů ovlivnila život jejich dětí.
Marie Řezníčková se narodila v Šumperku, vyrůstala ovšem už zpět v Senince, kde dodnes její bratr Karel obývá rodnou
chalupu č. p. 31 stejně jako jeho předci několik století před ním. Marie většinu života prožila v Senince, osm let pracovala i
jako její starostka.
Pamatujete si z vyprávění
rodičů nějaké zajímavé
informace z doby jejich
dosídlení do Špiklic (Nové
Seninky)?
Obec Seninka na Valašsku
byla a je obcí kde „končí
chleba a začíná kamení“. Je
zde neúrodná půda a velmi
kopcovitý
ráz
krajiny.
Osídlování pohraničí po
odsunutých
obyvatelích
Sudet se dotklo i obyvatel
Seninky, začali se zajímat o
možnosti hospodaření na
svém
a
v
lepších
podmínkách, a tak odešlo ze
Seninky šestnáct rodin,
celkem 68 obyvatel do
Špiklic a další do Sobotína a
Dyjákovic na Znojemsku.
Jedněmi z nich byl i můj
tatínek Karel Řezníček s
bratrem Tondou a jejich
maminkou. Tam se také
poznal s maminkou, která
pocházela z Prlova a jezdila
do Špiklic pomáhat své
sestře
Anežce
s
hospodářstvím. V roce 1948
byli
oddáni
a
začali
hospodařit spolu. Začátky
nebyly jednoduché, přestože
krajina, kterou osídlili, byla
proti Senince na Valašsku
úrodnější a ne tak kopcovitá.
Rodiče vyprávěli, že jim byla
přidělena velká usedlost (asi
č. 37), chlév plný dobytka a
hodně
půdy
k
obhospodařování. Tatínek se
v zemědělství vyznal a
zvířatům rozuměl, proto ho
vybrali a jezdil do Brna na
veterinární
školu
a

veterinárním technikem byl
až do odchodu do důchodu.
Vyprávěli o důvodu, proč
se vrátili zpátky do
Seninky?
Byly na ně kladeny velké
nároky na odevzdávání
dodávek z hospodaření
(mléko, vejce, maso), na
všechnu práci byli sami.
Bratr Jan se narodil v r. 1948
a já v r. 1950. Zvládnout
velký statek a dvě malé děti
asi
nebylo
jednoduché.
Maminka
pocházela
z
Prlova, který byl vypálen za
války, a pořád si myslela, že
se Němci do vysídlených míst
někdy vrátí. Všechny tyto
okolnosti asi rozhodly, že se
rodiče i s babičkou vrátili
zpět do Seninky. Strýc Tonda
se také oženil s tetou Andou,
jejíž rodina přišla do Starého
Města z Vysočiny. Vrátil se s
rodinou taktéž do Seninky,
ale po krátké době odjeli
zpět do Starého Města. Teta
Anda tam měla svoji rodinu
a strýc Tonda spoustu přátel
ze Seninky, kteří zůstali ve
Špiklicích
nebo
Starém
Městě.
Rodiče se vrátili do Seninky
do rodného domu s babičkou
a dvěma dětmi v roce 1951.
Přibyli další dva sourozenci,
maminka pak pracovala v
místním JZD a tatínek byl
zaměstnaný u veterinární
správy. Mladší bratr Karel
bydlí na č. p. 31 se svou
rodinou dodnes. Mamince je
98 let a je již asi jediná žijící
z osídlenců Špiklic.

Jakou roli ve vašem životě
hraje Seninka?
I když jsem se narodila v
Šumperku, Seninka je místo,
kde jsem doma. Postavila
jsem si domek na rodné půdě
mých předků, kousek za
mnou bydlí neteř se třemi
dětmi a manželem. Jsme
čtyři sourozenci, kteří v
Senince vždy najdou, jak se
říká, pevnou půdu pod
nohama.
Seninka
je
vzdálená
10
km
od
okresního města Vsetín a 35
km od krajského města Zlín,
má vybudované sportovní,
kulturní
a
společenské
zázemí pro vyžití cca 330
obyvatel. Navíc jsem ráda i
za příležitost podílet se na
rozvoji obce po dobu mého
osmiletého starostování.
Jakou roli ve vašem životě
hraje Nová Seninka popř.
Staré Město?
Nová Seninka a Staré Město
zanechaly na generaci dětí,
které se tam narodily, a
jejich rodinách velkou stopu.
Do Starého Města jsme v
dětství jezdili na prázdniny k
tetě Andě a strejdovi
Tondovi. Na dům, kde
bydleli, se nedá zapomenout;
krásné místo, kousek rybník,
fotbalové hřiště, velký dvůr,
vycházky na houby a
borůvky. Už cesta vlakem ze
Vsetína do Staráku byla
zážitek. Staroměšťáci, jak
jsme našim příbuzným říkali,
do Seninky jezdili mimo
prázdniny také na hody. Ty
jsou koncem září po
Václavovi. Chodilo se na

hodovou zábavu, kde se
potkali se spoustou známých
a s tetou Andou bylo vždy na
co vzpomínat.
Jakou
roli
v
životě
obyvatel
Seninky
má
popř. Staroměstsko? Mají
o ní ještě další generace
povědomí?
V roce 1998 obec Seninka
vypravila autobusový zájezd
s logem SENINKA zdraví
NOVOU SENINKU. Ubytování
bylo v Nové Senince,
rekreační
ubytovně
vybudované v budově bývalé
školy, kde dcera Anděly
Mondekové vše připravila
včetně stravování a vřelého
přijetí. Všichni si prohlédli
Novou
Seninku
a
zavzpomínali, ve kterých
domech jejich rodiče nebo
příbuzní začínali jako mladí
svou životní pouť.
Propojení mezi Novou Seninkou, Starým Městem a
Seninkou na Valašsku je
stále v povědomí i mladší
generace. Je to dáno tím, že
některé rodiny zůstaly v
Nové Senince nebo Starém
Městě natrvalo, některé se
vrátily do Seninky po 15 – 20
letech od osídlení. Kde se
prožije kus života, na to se
nezapomíná, tam to táhne,
tam se vracíš. V posledních
letech jsou naše návraty
spíše u příležitosti posledního rozloučení se s příbuznými, přesto vždy navštívíme
Novou Seninku a okolí domu,
kde se naši rodiče poznali a
založili rodinu.
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Ludmila Macháčková se narodila a celý život prožila ve Starém Městě, ostatně to ani není třeba uvádět; většinu z nás učila
na základní škole. Její sestra Jarmila Jenčková se narodila ještě na Valašsku, většinu dětství prožila v Nové Senince a
Starém Městě, odkud se v dospělosti odstěhovala, a tak má ve svém životě domovů přeci jen o něco více. To ovšem neubírá
na její vazbě ke kořenům, ráda se vrací do Starého Města za sourozenci, stejně jako vnímá Valašsko jako svou rodnou půdu.
Jejich rodiče byli pasekáři, po dosídlení vedli hospodu v Nové Senince a poté se přestěhovali do Starého Města.
Pamatujete si z vyprávění rodičů nějaké zajímavé
informace z doby jejich
dosídlení do Špiklic (Nové Seninky)?
Ludmila: Jarmila a Josef se
narodili na Valašsku na
pasekách, kde ke konci
války moji rodiče ukrývali
ruské partyzány. Po válce se
s rodiči nastěhovali do Špiklic. Tady jsem se narodila já.
Bydleli jsme na hospodě, ale
z té doby si pamatuji skutečně málo, protože v mých
4 letech jsme se přestěhovali
do Starého Města. Snad jen,
jak jsme skrz okno sledovali
zábavy v hospodě. Pak si
pamatuji sáňkování s tátou
a jednu bouračku, při které
utrpěl můj nos a následky
mám celý život. V Nové
Senince později zůstala jen
moje babička Anna Zrníková a bydlela v domě
s velkým sálem pro promítání filmů. K ní jsme jezdívali. Pod babiččiným domem
rostla
velká
hrušeň
s vynikajícími plody. Moje
maminka jezdívala celý
život za paní Vlastou Šťastnou, která pocházela taky z
Valach, na pokec. Můj syn
Jirka se ale o rodinnou his-

torii zajímá a má z ní daleko více informací, já jen
osobní vzpomínky.
Jarmila: Rodiče přišli dosídlit pohraničí, protože se jim
zde nabízela práce, která na
Valašsku chyběla, obzvláště
pasekáři neměli mnoho
příležitostí. Já mám z Nové
Seninky jen dětské vzpomínky - pamatuji si ježdění
po lokále (tatínek byl hospodský) na kole a koloběžce,
ježdění v zimě na saních
tažených koňmi do Starého
Města, vykoupání se v ledovém potoce a následnou
revmatickou horečku a
celoroční chození do Stříbrnic do školy. Později ze
Starého Města se mi zase
vybavuje každodenní vybíjená a třeba celoroční sportování s panem učitelem
Nováčkem. To mě mimochodem ovlivnilo natolik, že
jsem sport vystudovala i na
vysoké škole.
Jakou roli ve vašem životě hraje Seninka (valašská)?
Ludmila: Já se musím přiznat, že jsem tam nikdy
nebyla.

Jarmila: Já jsem byla na
Valašsku s maminkou, prošly jsme místa mého narození na pasekách, jako
vzpomínku mám zarámovanou fotku chaloupek, ve
kterých má rodina bydlela.
Mé děti a vnoučata tam ale
nikdy nebyla.
Jakou roli ve vašem životě hraje Nová Seninka,
popřípadě Staroměstsko?
Ludmila: Ve Starém Městě
žiji celý svůj život, mám zde
tři sourozence. Mám velmi
ráda přírodu, lesy, hory,
k tomu vedu i svou vnučku.
Ta, když ještě byla velmi
malá a koukaly jsme spolu
na okolí Sněžníku, mi řekla:
„Babi, tady je tak krásně!.“ A
já s ní naprosto souhlasím.
Samozřejmě, že by se našla
v tomto městečku spousta
nedostatků, ale můj vztah
k přírodě nad tím vším
vyhrává a je mi tu dobře.
Jarmila: Do Starého Města
jsme jezdili a jezdíme i
s dětmi a vnoučaty, protože
mě sem táhnou silné rodinné vazby na sourozence.
Děti i vnoučata znají mnohé
z návštěv i vyprávění.

Jakou roli má v životě
vaší rodiny Valašsko,
tradice a zvyky vašich
předků? Udržujete je dál
nebo o nich vyprávíte
mladším generacím?
Ludmila: Maminka nás
učila valašské písničky. Já
miluji škvarkové pagáčky,
kyselici a ráda se podělím o
recept na frgál, který nemám tedy ale bohužel
z domu,
ale
z muzea
v přírodě v Rožnově, kde
jsme byly s vnučkou na
dovolené.
Jarmila: Valašsko je na
mně pořád slyšet, dodnes
používám slova jako su,
rožni, čupni, baže, tož. A pak
samozřejmě valašská kuchyně. Žádný dort ani zákusek se nevyrovná frgálu, to
je prostě blaho na jazyku.
Má rodina miluje kyselicu,
která u nás nechybí ani na
Štědrý den, a o mé závislosti
na pagáčku ani nemluvím.
Ty si dělám každý víkend.
Ráda také tancuji, a když
slyším cimbál, mé oko vlhne
a zpívám jak o život. Valašsko mám zkrátka hluboko
v srdci. (Janoušková)

ČERVENCOVÉ VAŘENÍ
Valašsko dalo světu spoustu nezapomenutelných receptů, z nichž některé doslova dobyly svět. Nejpopulárnějšími jsou jistě valašská kyselice a valašský frgál, který dokonce v prosinci 2013 získal chráněné
zeměpisné označení Evropské unie.

Valašský frgál

Ingredience: Těsto: 60dkg hladké mouky, 10dkg hrubé mouky, 24dkg másla, 21dkg cukru, 6dkg kvasnic, 4 žloutky, mléko
podle potřeby, sůl. Hrušková náplň: 30dkg sušených hrušek, 20dkg sušených jablek, 15dkg cukru, 10dkg povidel, 10dkg
strouhaného perníku, skořice celá, hřebíček, badyán
Postup: Dobře vypracované vykynuté těsto rozdělíme na stejné bochánky, které rozválíme do většího kruhu. Potřeme
náplní a posypeme drobenkou. Okraje potřeme žloutkem a necháme dál kynout. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů.
Pokapeme přepuštěným máslem s rumem a pocukrujeme. Náplň: Sušené ovoce uvaříme s kořením, scedíme a umeleme
v mlýnku. Přidáme povidla, perník, cukr a trochu rumu. Můžeme rozředit vývarem z ovoce.

Kyselica

Ingredience: 50 ml mléka, 100 g klobásy, 400 g kysaného zelí, 20 g másla, 1 ks cibule, 1 lžíce hladké mouky, 100 g slaniny,
300 g brambor, 200 ml, zakysané smetany, dle chuti sůl, pepř. bobkový list, nové koření, kmín
Postup: Do většího hrnce dáme vařit zelí i s nálevem a hrnkem vody, bobkovým listem a novým kořením, ve druhém, s
osolenou vodou a kmínem, pokrájené brambory. Když jsou brambory skoro měkké, přidáme je k zelí. Orestujeme nakrájenou slaninu, cibuli a kolečka klobásy. V troše mléka rozkvedláme lžíci mouky, vlijeme do hrnce a rozmícháme. Přidáme
osmaženou cibulku, klobásu a slaninu. Necháme probublávat asi čtvrt hodiny. Nakonec dochutíme zakysanou smetanou,
případně solí a pepřem. Dobrou chuť!
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci oslaví svá významná životní
jubilea:
Bohuslava Baďurová

VZPOMÍNKA
Dne 25. července uplyne 5 let, co nás opustila
naše milovaná maminka, sestra, švagrová, teta, babička
a kamarádka
Mária Küschnerová ze Starého Města.

Richard Krobot
Eva Krsičková
Marie Nožičková
Zdeněk Panský
Helena Pospíšilová
František Stanzel

S láskou vzpomínají děti Radek, Růža, Lea s rodinami
VZPOMÍNKA

Gratulujeme a přejeme zdraví do dalších
let!

Dne 28. července uplyne 5 let, co nás opustil
Jan Sojka ze Starého Města.

Narození
Šimon Hňatek

Úmrtí

František Temňák

VZPOMÍNKA
Před 8 lety v červnu nás opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička,
paní Helena Zachardalová, rozená
Babiaková.
Nikdy nezapomeneme, navždy budeš
v našich srdcích.
S láskou tvoje rodina.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
upozorňuje na změnu
provozní doby
v období letních prázdnin:
Po 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
Út 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
St 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
Čt 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
Pá 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
So 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
Ne a svátky 8:00-12:00

S láskou vzpomínají Radek, Růža, Lea s rodinami
VZPOMÍNKA
Dne 7. července uplyne 10 let od úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Věry Hédlové
a
14. listopadu uplyne 25 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Miroslava Hédla z Chrastic.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste je znali a měli je rádi.
S láskou dcera Věrka Pešková a syn Mirek Hédl s rodinami.
VZPOMÍNKA
Já miloval život a všechno v něm krásné, lidi, přírodu a slunce v ní
jasné.
Dne 24. července vzpomínáme nedožitých 85 let
pana Ladislava Havelky.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami
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SPORT

Činnost sportovního klubu Outdoor Jeseníky a jeho
horolezeckého oddílu
v dobách koronaviru
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky otevřel na podzim
2019 lezení pro veřejnost,
které bylo hojně navštěvováno po celou dobu, kdy
bylo možné horolezeckou
stěnu provozovat. Na stěnu
přicházeli zkušení lezci, ale
i úplní začátečníci ze Starého Města a okolních obcí,
rodiče s dětmi, ubytovaní
na horských chatách a
turisté. Od února fungoval
horolezecký kroužek, který
navštěvovalo
15
dětí.
Kroužek musel být bohužel
přerušen 11. 3. 2020 kvůli
koronaviru stejně jako
další aktivity školy.
Lezení pro veřejnost a
horolezecký kroužek plánujeme znovu otevřít v září
od nového školního roku.
Bližší informace budou
zveřejněny
v některém
z dalších Zpravodajů Zlatý
roh.
V době karantény členové
klubu nezaháleli a věnovali

se
společně
s dobrovolníky venkovním aktivitám a
to bezpečnému zpřístupnění skal u zotavovny Morava, a také
úpravě jejich okolí.
Došlo k odstranění
uvolněných kamenů
ze skály, uklizení
popadaných větví a
klestí. Všem účastníkům brigády děkujeme za pomoc!
Na nástupu na skálu
je plánováno postavení
informační
cedule s vyznačenými cestami, základními lezeckými informacemi, poučením o bezpečnosti a
chování v přírodě.
(Škrott)
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RŮZNÉ

Adaptační
týden pro nově
přijaté děti do
MŠ
Adaptační týden, který je určen pro
začínající „školkáčky“ a má jim ulehčit
přechod z rodinného prostředí do
předškolního vzdělávání proběhne
v naší školce pro děti a rodiče od 7.
července do 10. července 2020.
Rodiče s dětmi mohou přijít do MŠ a
seznámit se s prostředím školky v
době od 9:00 do 11:00 hodin.

INZERCE

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

17,30h Staré Město pod Sněžníkem /parkoviště za radnicí/

Prodej 3. 8. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Brojlerová
kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158,
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

PRODÁM ELEKTROKOLO, MOB.: 737 704 866
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: SOBOTA 18. 7. 2020
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