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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Listopad 2019

roč. XXV

č. 11

8Kč

Listopadové kino
ovládne adrenalin
Snowfilmfest slavnostně otevře i novou horolezeckou stěnu
Pro všechny fanoušky
sportu, extrémních zážitků
i cestování připravil Martin
Škrott
ve
spolupráci
s místním kinem již druhý
ročník
Snowfilmfestu,
celorepublikové akce, která
pod záštitou časopisu Svět
outdooru každý rok od
října do prosince přináší do
více než 200 českých a
slovenských měst ty nejlepší zimní cestovatelské a
sportovní filmy z celého
světa i z domácí produkce.
Loňský ročník se ve Starém
Městě těšil velkému zájmu
diváků a ani letos jistě
nepřijde nikdo zkrátka,
protože výběr filmů nabízí
pro každého něco. A navíc
nebude jen o filmech, ale i o
nově postavené horolezecké stěně, která bude slavnostně zpřístupněna právě
v průběhu festivalu 9. listopadu. Slavnostní otevření
stěny proběhne v 14.00 a
následující dvě hodiny si
budou moci vyzkoušet
lezení jak děti tak dospělí
pod dohledem instruktorů
SK Outdoor Jeseníky.

Od 17.00 se potom plátno
místního kina zaplní různými
dokumentárními
snímky
s cestovatelskou
tématikou. Celkem jich
uvidíme šest různé stopáže.
Promítání bude proloženo i
přednáškou Martina Alexy
Splitboard u Bajkalu. Filmy
budou rozděleny do tří
bloků a můžeme se těšit na
filmy jako Queen Maud
Land, Onekotan, Ice and
Palms nebo Surfer Dan.
V nich vás přenesou skutečné životní příběhy do
Antarktidy, na tichomořský
ostrov i do ledových vln
Michiganského
jezera.
Uvidíte, že lze naložit lyže
na kola a brázdit velehory,
že
lze
slézat
hory
v Antarktidě stejně jako
sjíždět na lyžích vyhaslou
sopku na tichomořském
ostrově.
Z pera domácích tvůrců je
pro diváky připraven snímek Libora Duška Střípky
ze života horolezce o rozporuplném fenomenálním
lezci Mírovi Šmídovi nebo
krátký film Můj svět o světě

extrémního sportovce Jana
Venci Franckeho.
Diváci se dostanou během
pár minut s tvůrci snímků
do nejrůznějších
konců
světa,
zažijí
adrenalin,
výzvy, dobrodružství, zoufalství i neskutečné odhodlání. Zkrátka
zjistí, že možnosti neznají
hranic. Jediné,
co určuje hranice
našich
možností, jsou
naše
vlastní
fyzické
síly,
urputnost naší
mysli a představivost.
A
třeba vás tombola, ve které
byly v loňském

ročníku rozhodně zajímavé
ceny, podpoří k prvnímu
kroku
k dobrodružství.
(red)
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PŘIPRAVUJE SE

Svatomartinské slavnosti
Listopad není jen obdobím
barevných podzimních dnů
a dlouhých večerů. Naši
předkové využívali listopadové dny jak k uctění památky těch, co nás opustili,
tak například k oslavě
konce hospodářského roku,
kdy se 11. listopadu na
Svatého Martina konala
posvícení, na kterých se
pekly husy i rohlíčky a pila
se mladá vína.
Za svatomartinskými slavnostmi budete muset bohužel vyjet mimo náš mikroregion. Nejbližší slavnosti jsme pro vás našli
například v Moravské Třebové, kde je v sobotu 16.
listopadu od 15.00 připraven
pro
návštěvníky
v parku před muzeem
bohatý program včetně
příjezdu Sv. Martina a svěcení vína, koncertů či
ochutnávky vín i jiných
lokálních produktů. Nebo si
vychutnejte
atmosféru

Svatomartinských
trhů
v Olomouci, které se budou
konat 11. listopadu.
Samozřejmě, sváteční husu,
která si získává znovu na

Pyramida, která nabízí
svatomartinskou husu od
8. listopadu v 11:00 až do
11. listopadu. v 20:00 nebo
šumperskou
restauraci

popularitě, si můžete připravit sami podle receptu
na straně 7, ale určitě za ní
můžete vyrazit i do restaurací, kde si svatomartinská
husa už vydobyla své pevné místo na listopadovém
jídelním lístku. Pokud chcete vyrazit na výlet, můžete
navštívit například zábřežskou restauraci Restaurant

Arte, která v rámci svatomartinského menu 8. listopadu nabízí i kaldoun, husí
játra s pancettou i hruškový koláč. Za dobrým svatomartinským menu ale
nemusíte cestovat, najdete
jej i tady ve Starém Městě –
připraví jej pro vás například jako již tradičně Penzion Národní dům nebo

Vinárna Goldek, které huse
i dalším tradičním jídlům
věnují také více dnů. Národní dům pořádá Svatomartinské hody o víkendu
8. – 10. listopadu a Vinárna
Goldek o týden později, tj.
15. – 16. listopadu.
V posledních letech svatomartinských akcí přibývá, a
tak i letos budou mít místní
lidé na výběr. A pokud
nefandíte masu, nezapomeňte si upéct nebo alespoň koupit tradiční martinské rohlíčky a rozhodně
nevynechejte svatomartinské víno. Vinařský fond,
majitel ochranné známky
„svatomartinské
víno“,
změnilo totiž podmínky
jeho prodeje. To se letos
může prodávat již od 8.
listopadu, a tak nebude
chybět ani na všech zmíněných
svatomartinských
hodech. (red)

Město čte knihu
Listopadové prodlužující se
večery vybízejí více než
kdy jindy k čtení knih. A
pokud sami knihu neotevřete, může využít příležitosti si nechat knihu přečíst. A k tomu zažít i spoustu jiných doprovodných
akcí. To vše na vás čeká na
15. ročníku literárního a

filmového festivalu Město
čte knihu, který pořádá
město Šumperk. Letošní
ročník se koná 1. – 10.
listopadu 2019 a je věnován tvorbě Ilji Hurníka,
hudebního
skladatele,
klavíristy, hudebního pedagoga, dramatika a spisovatele. V průběhu deseti

dnů bude na veřejnosti
předčítáno z knihy Vrbová
píšťalka. Předčítání se
ujmou například studenti
šumperského gymnázia a
VOŠ a SPŠ , ale také herci
šumperského divadla či
skladatel a moderátor
Lukáš Hurník, syn Ilji Hurníka.

Kromě předčítání čekají na
návštěvníky i doprovodné
akce z oblasti hudby, jako
je například koncert Motýlů, a besedy se zajímavými
hosty. (red)

Václav Neckář a Bacily rozhýbou Šumperk

Václav Neckář oslaví ve
velkém sále šumperského
Domu kultury 65 let na
hudební scéně. Dvouhodi-

nový koncert se skupinou
Bacily a smyčcovým kvartetem rozhýbe 3. listopadu
publikum hity Tu kytaru
jsem koupil kvůli tobě,
Lékořice, Tereza a spoustou jiných, které oslovily
celé generace posluchačů.
Václav Neckář zazářil již
v šedesátých
letech
v divadle Rokoko a spolu
s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou jako
člen hudební skupiny Gol-

den Kids. Od sedmdesátých
let nahrává a vystupuje se
skupinou Bacily, kterou
vede jeho bratr Jan Neckář.
Jako herec se pak prosadil
v kvalitních snímcích jako
Ostře sledované vlaky nebo
Skřivánci na niti. Poté, co
jeho hvězdná kariéra na
chvíli utichla, dostal se opět
na vrchol hudební scény
díky hitu Půlnoční, kterou
nazpíval k filmu Alois Nebel a která získala absolut-

ní vítězství při vyhlašování
cen Akademie populární
hudby Anděl v kategoriích
skladba a videoklip. Na
koncert legendy české
hudební scény, který se
uskuteční v neděli 3. listopadu od sedmi hodin večer,
jsou k dispozici vstupenky
v hodnotě 350, 400 a 450
korun. Více informací a
online rezervace najdete
na dksumperk.cz. (red)
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KULTURA

Knižní tip na listopad …
Název knihy: Fanka
Autor: Margarete Friebelung (dříve Grete Kunz)
Pro ty z vás, které zaujaly osudy špiklických obyvatel z románu Urlich, je
jistě příjemnou zprávou, že česky vyšel druhý díl románu - Fanka. Děj nás
opět zavede na osadu Urlich, kde kromě prvního průkopníka Hanese Hilgarta tvrdě hospodaří další odvážní horalové. Jak název napovídá, hlavní
hrdinkou se stává hrdá a nepoddajná Hilgartova dcera Fanka. Pokud tedy
budete mít chuť ponořit se do života místních lidí před 150 lety, který byl
tak odlišný od toho našeho, je kniha opět k dispozici ve staroměstské
Knihovně.
Autorka románu, Margarete Friebelung (rod. příjmení Frömel) se narodila r. 1909 do početné tkalcovské rodiny v Deutsch Liebau, dnešní Libiny u
Zábřeha. Od dětství byla hlavně výtvarně velmi nadaná, věnovala se kreslení a malování a v místní textilce, kde pracovala zhruba 10 let, se vyučila
kreslířkou vzorů. S manželem, učitelem Franzem Kunzem, žili
v Hanušovicích a po roce 1935 ve Starém Městě, kde se kromě malování a
kreslení začala věnovat také literární tvorbě. Po roce 1950 odešla jako
válečná vdova se dvěma dcerami do německého Wiesbadenu, kde zemřela
roku 1991. (Nejedlá)

Filmfest už potřetí přivítal
vzácné hosty
Kdo zavítal o víkendu 18. - 19. října do staroměstského kina, zažil úsměvy,
slzy, nadšení i zklamání, hudbu i známé osobnosti; zkrátka vše, co
k dobrému festivalu patří. Letošní téma – výročí sametové revoluce
v listopadu 1989 – není snadné uchopit a představit divákům. Už proto, že
pro některé patří přechod od komunismu k demokracii k historii, pro
druhé jde o vlastní životní zkušenost. Přesto se pořadatelům výběrem
snímků i osobností podařilo vystihnout atmosféru bez příkras, ale zároveň
v divákovi zanechat naději a víru v lidskost.
Zahájení festivalu v páteční podvečer se sice účastnilo jen velmi málo
diváků, později obsazených sedadel naštěstí přibylo. Filmové plátno ožilo
Skřivánky na niti, o mrazení v zádech ze spletitosti mezilidských vztahů
v jakémkoli režimu se postaraly například snímky Dům s Miroslavem
Krobotem nebo Čas sluhů s Miroslavem Etzlerem. Oba protagonisté také
osobně festival navštívili a diváci mohli nahlédnout pod pokličku jejich
povolání v rámci besed, které se uskutečnily v rámci promítání. Stejně
zajímavým vystoupením byl i koncert zpěváka Pavla Dobeše, kterého si
přišlo poslechnout nejvíce návštěvníků. Ovšem atmosféru letošního Filmfestu tvořily především dokumentární snímky jako například Tenkrát,
Největší přání, novinka Moje svoboda, která byla uvedena poprvé na festivalu v Karlových Varech, nebo Hlas rebelky o životě výrazné osobnosti
hudební scény Marty Kubišové. Dokumentární charakter Filmfestu navíc
doplnila i výstava emotivních fotografií Vteřiny sametu 89 a beseda s jejím
autorem Petrem Zatloukalem. Filmfestem provázel s grácií sobě vlastní
jako již tradičně dnes již bývalý ředitel olomouckého divadla Pavel Hekela.
Na závěr nelze nezmínit také dokument žáků místní školy o minulém
ročníku Filmfestu, který se, doufejme, stane tradicí stejně jako samotný
Filmfest. Jde totiž o akci natolik zajímavou a výjimečnou v takovémto
prostředí a měřítku, že stojí za udržení a zaslouží si pozornost široké veřejnosti. Zde je třeba ocenit vytrvalost a odhodlání pořadatelů, protože
aby se takový festival stal tradicí, vyžaduje to spoustu sil a odpovědnosti.
Ostatně stejně jako svoboda, které byl věnován letošní ročník. Ale stejně
jako ona i úsilí v případě Filmfestu nese své ovoce a poskytuje zúčastněným potěšení a nové zkušenosti a rozšiřuje obzory. Ostatně věrní návštěvníci se už těší na další ročník, který byl veřejně tak trochu přislíben.
(red)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI LISTOPADU
OLOMOUCKÝ ORLOJ – 500 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY
Místo: Vlastivědné muzeum Olomouc
Datum: 4. říjen – 5. leden 2020

Unikátní výstava k půltisíciletému výročí první
známé písemné zmínky o olomouckém orloji.
Výstava návštěvníkovi představí umělecké i
technické součásti orloje z různých etap jeho
vývoje a celou řadu obrazových, písemných i
plánových dokladů z minulosti této významné
památky. Vstupné 60,- Kč, rodinné 130,- Kč.
www.vmo.cz

NEBYLI JSME SAMI
Místo: Galerie Vodní tvrze Jeseník
Datum: 2. října až 24. listopadu

Dvojjazyčnou výstavu, jež vznikla u příležitosti
30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými
kolegy z niského muzea. Pojedná o okolnostech
roku 1989 v ČSSR a PLR, přiblíží disidentské
aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část je věnována spolupráci opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor.

POSLEDNÍ SBOHEM ANEB POHŘBÍVÁNÍ
OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST
Místo: Javorník, KD
Datum: 6. listopad, 18.00
Přednáška Mgr. Milana Rychlého o historii pohřbívání. Vstupné dobrovolné.

FEST JAK PĚST – 20 LET PUNK FLOID
Místo: KD Zábřeh
Datum: 3. listopad, 17.00

Zábřežští pankáči PUNK FLOID slaví 20 let! Dále
vystoupí Volant, SPS, E!E, Houba a Nekultúra.
Vstupné: v předprodeji 250 Kč, v den akce 300
Kč. www.kulturak.info

HOROVÁNÍ
Místo: DK Šumperk
Datum: 24. listopad, 17.00

27. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů
a milovníků extrémních sportů i přírody. Součástí
bude soutěž v boulderingu (v prostorách 3. ZŠ).
Vstupné 130,- v předprodeji, 180,- Kč na místě.

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
Místo: DK Šumperk
Datum: 24. listopad, 10.00

Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové
postavy se ocitnou ve velkém nebezpečí. Pohádka
získala ocenění za režii a za výpravu na festivalu
malých profesionálních divadel pro děti v Havířově 2013. Hraje Divadlo Matěje Kopeckého
z Prahy. Vstupné 70,- Kč.
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Místo: KKC Rapotín
Datum: 27. listopadu, 19.00
Komedie pražského divadla Háta. Účinkují: Lukáš
Vaculík, Filip Tomsa, Martin Zounar, Betka Stanková/Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková a
další. Vstupné 290,- Kč.
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Naše prodejna COOP JEDNOTA
prošla po 30 letech omlazovací
kúrou

STALO SE

Jedna z největších prodejních ploch našeho města, tj. prodejna
COOP JEDNOTA, prošla v minulém měsíci rekonstrukcí, při
které doznaly nejvýraznějších změn vnitřní prostory a získaly
tak zaslouženě modernější vzhled. Tímto způsobem oslavila
místní prodejna své třicáté narozeniny.
Výstavba nákupního střediska JEDNOTY byla zahájena v roce 1986, jednalo se
o
stavbu
realizovanou
v rámci tzv. „akce Z“. Hodnota díla přesáhla částku
pěti milionů korun, z toho
náklady činily 3,9 milionu
korun, ostatní bylo výsledkem dobrovolné práce
zaměstnanců Státního statku, závodů Moravolen,
Rudných
dolů
a
v neposlední řadě i členů
místních zájmových spolků
a sdružení. Spotřební družstvo JEDNOTA Zábřeh tuto
nemovitost odkoupilo za
částku 5 424 137 Kčs. Podařilo se na tuto dobu vytvořit
velmi pěkné a prostorné
prostředí pro nakupující i
dobré zázemí pracovníkům
střediska. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek
8. září 1989 za účasti představitelů
šumperského
okresu, JEDNOTY Zábřeh,
vedení města a zástupců
místních organizací, které
se na výstavbě významným
způsobem podíleli.
V přízemí nákupního střediska byl provozován bufet
Barborka. Později byl bufet
pro malý zájem občanů
zrušen a prostory byly
nabídnuty k pronájmu. Od
roku 1998 zde provozovali
manželé Kohlovi prodejnu
s názvem Zahrada a domov
(květiny, semena, postřiky,
pomůcky pro zahradu) a
videopůjčovnu.
Později
společně s Alenou Božkovou a její sestrou Ludmilou
Ulrichovou v části prodejny
zahájili
provoz Babiččiny
cukrárny, kde zavedli výrobu a prodej domácích kolá-

čů, zákusků a rozpékaného
pečiva (v té době novinka) a
Vinotéku. Bohužel, pro malý
zájem zákazníků byla prodejna zrušena a přízemní
prostory nákupního střediska byly definitivně uza-

vřeny.
Vedení spotřebního družstva JEDNOTA se po třiceti
letech rozhodlo provést
celkovou
rekonstrukci
prodejny.
Rekonstrukční
práce byly zahájeny 26.
srpna. Po dobu uzavření
prodejny byl zajištěn prodej
omezeného
sortimentu
v přízemních
prostorách
provozovny.
Slavnostní
znovuotevření prodejny se
uskutečnilo 30. září v 8
hodin za účasti předsedy
představenstva spotřebního družstva JEDNOTA Ing.
Vladimíra Konopase, místopředsedy představenstva

a
obchodního
náměstka Miroslava
Pluskala,
provozní náměstkyně
Marcely
Bečanové a technického náměstka
Pavla Horníčka.
Za vedení města
se akce zúčastnil
starosta
Jiří
Kamp. Prvních 100 zákazníků čekal malý praktický
dárek. Podle ohlasů zákazníků lze konstatovat, že se
„omlazovací kúra“ prodejny
podařila.
O vyjádření k této rekonstrukci
jsme požádali
vedení
spotřebního družstva JEDNOTA. Zde
je
jejich
vyjádření:
Děkujeme
panu Černínovi,
kronikáři Starého Města, za
připomenutí tohoto krásného výročí naší prodejny.
Třicet let je opravdu dlouhá
doba a my jsme hrdí na to,
že jsme stále oblíbeným
místem nejen pro nákup
potravin a dalšího zboží, ale
i místem k setkání místních
obyvatel. Jsme místní obchod s tradicí, kterou se
snažíme zachovat a podporujeme regionální výrobce
z našeho kraje, aby to nejlepší co vyrobíme, zůstalo
tady u nás.
V rámci rekonstrukce prodejny jsme budově opravili
fasádu, vsadili nové dveře

do prodejny a přímo
v interiéru prodejny jsme
provedli ty nejzásadnější
úpravy, jako je osazení
novými prodejními regály a
chladicím zařízením, zvětšili jsme plochu obslužného
úseku pro širší nabídku
uzenin a lahůdek a také
jsme rozšířili sortiment
nealkoholických a alkoholických nápojů. Celkově
jsme prodejnu prosvětlili a
udělali z ní moderní nákupní místo, kam se za námi
naši zákazníci rádi vrací.
Do této rekonstrukce jsme
investovali téměř 1 mil.
korun. Ale to není vše.
V posledních letech prodejna prošla několika zásadními modernizacemi, jako
byla instalace klimatizace
v roce 2011, celková oprava
střechy budovy ve stejném
roce, zbudování chladicího
boxu a rekonstrukce osvětlení prodejní plochy v r.
2017 a pořízení nového
automatického kotle v roce
2018.
Po dobu rekonstrukce jsme
nenechali zákazníky na
holičkách a prodej zařídili
v náhradních
prostorách
v přízemí budovy. Pro tyto
prostory nyní hledáme
nájemce, který by rozšířil
nabídku služeb zákazníkům.
Všem zákazníkům prodejny
ve Starém Městě děkujeme
za trpělivost a přejeme
spoustu spokojených nákupů! Miroslav Pluskal, místopředseda představenstva
a obchodní náměstek. (Černín)
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Neslavný osud hlístic
Podzimní les a v něm na
stromech visící zbytky listí,
které již ztratilo své jemné
barvy a původní tvar. Jsou
to opravdu jen zbytky,
naprostá většina již opadala a tvoří neulehlý, vlhkou
mlhou prosáklý a změklý
koberec. V něm zaniká
zvuk našich kroků. Když do
mlhavých
listopadových
dnů trvaleji prosvitnou
sluneční paprsky, je v listnatých lesích docela příjemně. Celý les je studeně
provlhlý pozdním podzimem, je však nebývale
prostorný. V minulém
Zlatém rohu byly popsány
příčiny opadu listů našich
dřevin i to, že jehličnaté
dřeviny mohou přes zimu
podržet jehličí proto, že
jsou schopny omezit v zimě
vypařování skrze jehlice na
nejnižší možnou míru. I
jehličnaté stromy však
vyměňují jehlice, ne však
každoročně, nýbrž během
několika let. Borovice lesní
shazuje staré jehličí i se
zkrácenými
větévkami
průměrné po 2-4 letech,
jedle po 5-9 letech, smrk
obvykle po 6-8 letech.
Délka tohoto období závisí
nejen na druhu stromu a na
jeho stáří, ale i na stanovištních činitelích. U smrku
například délka života
jehlic pravidelně stoupá s

nadmořskou výškou – v
nížinách opadávají staré
jehlice po 4-5 letech, na
hranici lesa po 11-14 letech. Ve srovnání s opadáváním listů není opad jehlic
hromadným jevem, neboť
jehlice postupně opadávají
po celý rok.
S podzimem je pevně spojena nejnápadnější složka
půdního edafonu – houby,
které se nikde mimo les
nevyskytují v takovém
množství, neboť v lese mají
nejlepší podmínky k obživě. Houby nemají listovou
zeleň a nemohou proto z
půdy přijímat rozpuštěné
minerální látky, jak to činí
zelené rostliny. Vyživují se
proto z látek organických a
berou si potravu z mrtvých,
živých i zetlívajících rostlin
a živočichů. Rozvoj hub je
podmíněn teplým a vlhkým
počasím, kdy jsou jich lesy
plné. I v hustých smrčinách,
kde kryje půdu silná vrstva
surové hrabanky a kde
nenajdeme ani jedinou
bylinu, trávu nebo polštářek mechu, hemží se to
množstvím plodnic nejrůznějších hub.
V listopadu, kdy už hub na
první pohled ubylo, vyplatí
se chodit v lese se vztyčenou hlavou. Neuniknou
nám tak houby rostoucí na
odumřelých nebo umírají-

cích kmenech
stromů, které
svou
činností
urychlují rozklad staletých
velikánů a přispívají tak k
tvoření
lesní
půdy.
Jedna z hub, se
kterou se v
tomto ročním
období můžeme
na
kmenech
stromů setkat,
je
i
hlíva
ústřičná /Pleurotus ostreatus/. Roste skoro výhradně na stojících i padlých kmenech a silnějších
větvích mrtvých či umírajících listnáčů.
Preferuje stinná a vlhká
místa údolí potoků nebo
alespoň stín vzrostlého
lesa. A jelikož je to houba
víceletá, naleznete–li ji na
starém buku nad Malým
Vrbnem, nebo na umírajícím kmeni javoru při cestě
z Kunčic na Paprsek, dobře
si strom zapamatujte a v
příštím roce si ji můžete
přijít opět nasbírat. Roste
obvykle v trsech, řadách
nebo vrstvách nad sebou a
trsy mohou být i několikakilogramové.
Hlíva je nejen chutná, nýbrž i velmi zdravá. Stimuluje imunitní systém, pomáhá
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PENZION NÁRODNÍ DŮM ***
VE STARÉM MĚSTĚ
pořádá tradiční

15. 11. – 17. 11. 2019
Srdečně zveme příznivce dobrého jídla a skvělé zábavy.
Připravili jsme pro Vás naše tradiční zvěřinové speciality.

snižovat cholesterol, posiluje žíly a obsahuje mnoho
vlákniny. Je to vynikající
surovina pro polévky a
omáčky, dobře chutná i
konzervovaná v různých
nálevech a kombinacích se
zeleninou. Běžně se konzumují pouze klobouky
hub, ale tuhé třeně se dají
usušit a rozemlít na tzv.
houbový prášek, který se
používá jako aromatické
houbové koření. Za zmínku
stojí i málo známá skutečnost, že hlíva patří mezi
několik málo masožravých
hub – její propletená vlákna dokážou otrávit a zabít
některé hlístice, z nichž pak
hlíva získává potřebný
dusík.
(Mráček Zdeněk:
Les 1959; Gol)
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ROZHOVOR

Rozhovor tentokrát s ... Martinem Škrottem o tom,
jaké je zasvětit život sportu a cestování a co všechno obnáší pořádat zajímavé a netradiční akce pro
(nejen) místní veřejnost…
Mnozí z vás jeho jméno jistě znali již dříve. Já se musím přiznat, že jsem jej zaregistrovala poprvé loni
při prvním ročníku Snowfilmfestu, ze kterého jsem byla nadšená, protože takových akcí je tu spíše jako
šafránu. A pak jsem zjistila, že Martin Škrott pořádá velmi zajímavých akcí daleko více a kromě nich je
jeho jméno v poslední době spojeno i s výstavbou nové horolezecké stěny v tělocvičně. Nedávno se oženil a se svou ženou (pozn. redakce: Veronikou Foltýnovou) se věnuje propagaci sportu a turistiky v naší
oblasti v rámci neziskové organizace SK Outdoor Jeseníky.
Jak jste se dostal do
Starého Města?
Do Starého Města jsem se
dostal až po letech fungování v Hynčicích, díky své
manželce-. Hynčice znám
od mala, kdy jsme sem
s rodiči jezdili na hory a
naučil jsem se zde lyžovat.
Po letech jsem se náhodou
dozvěděl, že areál Kraličák
shání provozovatele lyžařské školy. A tak jsem tu už
9 let.
Zajímal
vás
vždycky
sport?
Ano, už od mala jsem sportoval. V Zábřehu jsem chodil do oddílu kanoistiky.
Když v Zábřehu postavili
jednu z prvních horolezeckých stěn v republice, tak
jsem se dostal i k lezení.
Jaké aktivity jste provozoval již dříve a ke kterým jste se dostal až později, například právě
díky práci pro Skiareál
Kraličák?
Většinu sportovních aktivit
jako lyže, snowboard, lezení, kolo, kajak dělám víceméně odmala.
Od osmnácti jsem se pak
věnoval práci jako instruktor lyžování a na vysoké
škole jsem začal pracovat
jako raftový a kajakářský
průvodce, a také jako vedoucí v několika lyžařských
školách v Orlických horách
a Jeseníkách. Na Kraličáku
jsem k lyžařské škole začal
provozovat půjčovnu lyží a
postupem času jsem vytvo-

řil skialpové test centrum
s několika trasami.
Jak a kdy vás napadlo
pořádat akce pro veřejnost?
V zimní sezoně 2010/2011
jsem začal pro areál pořádat několik dětských akcí,
jako bylo maškarní, dětské
slalomy, atd. Postupem
času jsem se přestal orientovat nejen na děti, ale i
dospělé a v roce 2015 jsem
uspořádal první noční
skialpové závody a festival
Expediční kamera.
Jaké akce tedy vlastně
pořádáte v průběhu roku? Zdá se mi jich skutečně hodně. Kromě akcí
pod záštitou Králičáku
jsem vás zaregistrovala
při úpravě venkovních
lezeckých tras naproti
Zotavovně, při Snowfilmfestu, při výstavbě lezecké stěny v tělocvičně.
U dětských slalomů a maškarních na sněhu pro děti
jsem zůstal. V zimě pořádáme dvě velké akce, jedna
z nich je celodenní akce
Skialp and skirace Kraličák,
což jsou slalomové závody
pro dospělé, testování lyží
a noční skialpový závod.
Na konci února pořádáme
v Hynčicích filmový festival
Expediční kamera, což je
festival
cestovatelských
filmů. V červnu pořádáme
Horský triatlon Kraličák.
V listopadu filmový festival
Snowfilmfest. Toto jsou
jednorázové akce, z nichž

každá se ale připravuje dva
měsíce-.
Mimo to máme ale dva
dlouhodobé rozpracované
projekty. Jeden z nich je
právě obnova lezecké oblasti u Zotavovny Morava a
druhý je horolezecká stěna
v tělocvičně školy a vznik
dětského
horolezeckého
oddílu.
Se svou ženou jste zástupci Sportovního klubu
Outdoor Jeseníky, z.s., co
je jeho filozofií a co je
náplní jeho činnosti?
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky je nezisková organizace. Naší filozofií je
zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit široké veřejnosti, pomoc rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou další
veřejně prospěšné činnosti
a osvětovou činností. Dále
pak organizovat sportovní
a kulturní akce.
S jakými spolky či organizacemi spolupracujete? Čí
spolupráci byste potřebovali nebo uvítali?
V zimní sezóně mám nejužší
spolupráci se Skiareálem
Kraličák. Celoročně pak s
firmami zabývajícími se
outdorovým
vybavením.
V rámci lezení hodně komunikuji s Českým horolezeckým
svazem.
A
v posledních dvou letech
jsme navázali úzkou spolupráci se Starým Městem.
S projektem
horolezecké
stěny jsme začali spolupra-

covat s velkým množstvím
místních podnikatelů. Další
spolupráce
je
ale
i
s okolními lyžařskými areály, místními dobrovolnými
hasiči a horskou službou.
Co je nejtěžší na pořádání
takových akcí?
Ze začátku bylo nejtěžší
samotnou akci vymyslet
tak, aby dávala smysl a byla
pro účastníky dostatečně
zajímavá. Také je důležité se
nenechat odradit malou
účastí na prvních ročnících.
Všechny kulturní a sportovní akce si nakonec své publikum a účastníky našly a
jsem rádi, že jsme vytrvali.
Jak těžké či lehké je získat veřejnost pro své
akce? Jsou nějaká specifická úskalí právě ve
Starém Městě a okolí?
Letních i zimních závodů se
ze Starého Města účastní
jako závodníci spíše jednotlivci, ale pozorujeme
nárůst místních v publiku,
jak fandí. Outdoorové filmové festivaly si už své
staroměstské
publikum
našly, což nás velice těší.
Jsme velice zvědaví, co
přinese otevření horolezecké stěny. Očekávám
velký zájem dětí a na nás
bude přesvědčit dospělé, že
tuto aktivitu mohou provozovat také.
Co je třeba k tomu, aby se
akcí účastnilo více místních lidí?
Všechno chce čas-.
V nejbližší době budete
pořádat ve staroměst-
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ském kině již druhý ročník Snowfilmfestu. Loňský ročník byl skvělý. Na
co byste přilákal diváky?
Na letošním ročníku, tak
jako loni, máme pro diváky
připravených šest filmů
s lyžařskou, horolezeckou,
surfařskou a cestovatelskou tematikou. Oživením
letošního ročníku bude
přednáška Martina Alexy
z Branné o jeho zimním
výletu
za
prašanem
do Ruska. Tak jako loni
máme pro účastníky připravenou tombolu a venkovní občerstvení. Letošní
ročník je navíc spojený
s oficiálním
otevřením
horolezecké stěny.

Jak vznikla myšlenka
postavit
horolezeckou
stěnu v tělocvičně?
Tato myšlenka vznikla
v okamžiku, kdy jsme začali
obnovovat skály u Zotavovny. Tam přišel nápad
vytvořit prostředí pro
lezecký trénink začátečníků a pokročilých, který by
bylo možné využívat celoročně. Tím, že vznikla horolezecká stěna, se také rozšířila nabídka trávení volného času nejen pro děti,
ale i dospělé.
Co všechno bylo nutné
zařídit, aby se podařilo
stěnu v tělocvičně uvést
do provozu? Pokud bych
měl přesně popsat, co
všechno obnáší postavení a
zprovoznění horolezecké

stěny, tak by to zabralo celé
vydání jednoho čísla Zlatého rohu plus přílohy-.
Práce okolo je stále ještě
hodně, ale největší oříšek
jsou finance.
Proč je, podle vás, její
výstavba důležitá?
Tam, kde jsem chodil na
horolezeckou stěnu, fungovala přátelská komunita
lidí, která spolu trávila
volný čas i mimo horolezeckou stěnu. Samozřejmě
o přínosech tohoto sportu
existuje mnoho vědeckých
prací a to na úrovni fyzické,
psychické i motorické a
především společenské.
Máte nějaký svůj osobní
cíl do budoucna, ať už
sportovní, cestovatelský
nebo jiný?

7
V rámci své podnikatelské
činnosti bych do budoucna
chtěl více rozvíjet letní
aktivity na Staroměstsku
jako například tábory a
školy v přírodě. Cestuji
hodně, takže cestovatelskosportovních cílů je tím
pádem spousta.
Teď jste se do Starého
Města tak trochu přiženil
-. Dovedete si představit
svou
budoucnost
ve
Starém Městě či v Hynčicích?
Určitě, ano. Líbí se mi život
na horách a v celé této
oblasti vidím obrovský
potenciál. Staré Město by
se mohlo stát centrem celé
turistické oblasti. (Janoušková)

LISTOPADOVÉ VAŘENÍ

Svatomartinská husa
Před námi jsou dlouhé podzimní večery a s nimi přišel čas obměnit i náš lehký letní jídelníček. Naši předci v těchto dnech
začali vařit hutnější jídla, která zahřejí a připraví tělo na zimu, a tak kromě sezónní zeleniny jako je mrkev či zelí, přicházejí
na řadu různá masa. Listopadu určitě vévodí kromě jiného i tradiční svatomartinská husa. V posledních letech opět nabírá
na oblibě, a to nejen v restauracích, ale i její domácí verze. A protože na podzim zpomaluje příroda, i my bychom měli
zpomalit, a to i při vaření – na svatomartinskou husu není třeba složitých receptů, ale především čas a trpělivost. Pětikilovou husu totiž budete péct minimálně pět hodin, ale čím dál populárnější je i husa pečená velmi pomalu, a to až 15 hodin či
zkrátka přes noc. K ní si můžete dopřát sezónní a velmi zdraví prospěšné přílohy jako červené zelí s brusinkami nebo jablky či bílé zelí se špekem a jablky. A k tomu všemu můžeme přidat rozmanité druhy tradičních knedlíků - bramborové
knedlíčky nebo noky, špekový knedlík, lokše, houskové knedlíky, karlovarské knedlíky nebo od každého trochu. Záleží jen
na vás, vaší chuti a času. My jsme pro vás připravili recept na husu s červeným zelím. Další přílohu necháme na vás.
Ingredience: 4-5 kg husa, 6 +1 červených jablek, sůl, kmín, hlávka červeného zelí, 3–4 červené cibule, (vinný) ocet,
pepř, med, popřípadě cukr
Postup: Očištěnou a omytou husu si připravíme nejlépe den předem: dáme do pekáče, důkladně nasolíme, okmínujeme z
obou stran a necháme minimálně přes noc (ideálně 24 hodin) v lednici. Před samotným pečením rozkrojíme dvě jablka a
vložíme do husy, díky nim zůstane husa hezky šťavnatá. Zbytek jablek rozkrojíme na čtvrtky a položíme je kolem husy,
můžeme je přidat i později v průběhu pečení. Podlijeme vodou, případně i svatomartinským vínem, dáme do trouby, kterou jsme předehřáli na 180 stupňů, a pečeme 20 minut. Následně troubu stáhneme na 140 stupňů a za občasného podlévání výpekem pečeme přibližně další 4 až 6 hodin podle velikosti (na první dvě můžeme přikrýt alobalem). Pro křupavou
kůrčičku nakonec vyndejte husu z trouby, zvedněte teplotu na 230 stupňů a husu vraťte a zprudka pečte cca 15 minut.
Zatímco se nám peče husa, připravíme si zelí. Nejdříve podusíme cibulku a přidáme nakrouhané červené zelí, ocet, sůl,
pepř a jablko nakrájené na kostičky, přiklopíme a na mírném plameni dusíme do měkka přibližně 40 - 50 minut. Dosladit
zelí lze buď cukrem nebo medem. Dobrou chuť!

INZERCE

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního
Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.

Kontakt: 737537353
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení z 22. Rady města Staré
Město ze dne 2. 9. 2019
208. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, sídl. Budovatelů 60, Staré Město L. B., Budovatelů 62, Staré Město
209. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 21, sídl. Budovatelů 400, Staré Město I. S., Budovatelů 405, Staré
Město
210. Rada města neschvaluje a nebude se již dále zabývat
žádostí J. D. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25,
sídliště Budovatelů 400, Staré Město a trvá na svém rozhodnutí (usnesení č. 166) o vyklizení a předání bytu č. 25
na sídlišti Budovatelů 400 ve Starém Městě.
211. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1038/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem mezi městem Staré Město a J. R. 1. máje 378,
Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
212. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání (nebytové prostory stavby č.e. 4
na pozemku p.č. 814/1 v k.ú. Staré Město) mezi městem
Staré Město a K. F., Srázná 61, Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
213. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku 19/4, o výměře 400 m2 v k.ú. Chrastice
214. Rada města ruší usnesení rady města č. 200 z 20. RM
ze dne 5. 8. 2019 (nesprávně uvedené číslo pozemku)
215. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 973/1 o výměře 164 m2 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
216. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1008/1 o výměře 180 m2 v k. ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
217. Rada města neschvaluje zákaz parkování pod okny
domu č. p. 358 ve Starém Městě
218. Rada města schvaluje konání a prominutí poplatku
za pronájem kina pro SNOWFILMFEST ve dnech 8. - 10.
11. 2019
219. Rada města schvaluje cenovou nabídku Ing. arch.
Ondřeje Stolaříka a Ing. Šárky Stolaříkové na zpracování
„Územní studie lokality P20aSM, P20bSM“ ve Starém
Městě (areál Krupé, 183 000 Kč)
Rada města bere na vědomí:
- Žádost V. F. o odkoupení pozemku p. č. 6/5 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Žádost M. N. o prodej pozemku p. č. 366/2 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Žádost V. K. o odkoupení pozemku p. č. st. 1042, včetně
stavby bez čísla popisného v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Písemné oznámení o odstoupení M. G. od kupní smlouvy
na byt č. 5 v Nové Senince s tím, že doporučuje zastupitelstvu města zrušení usnesení o prodeji výše uvedeného
bytu a zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného bytu
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Výpis z Usnesení z 23. Rady města Staré
Město ze dne 23. 9. 2019
220. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, sídl. Budovatelů 50, Staré Město V. K., Rožnov pod Radhoštěm
221. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 30 2018 (hydrogeologické vrty) a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
222. Rada města schvaluje cenovou nabídku fy AKTOS na
výměnu oken a dveří - budova kina Sněžník, byt č. 1, byt
č. 2
223. Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení vybavení
(19 ks pivních setů, reprobedny, mikrofony) pro PROBIO
s.r.o. na konání firemní akce dne 4. 10. 2019
224. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 8, 9
Rada města bere na vědomí:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2019
- Bezpečnostní zpráva Policie ČR o nápadu trestné činnosti s tím, že zpráva bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
- Žádost N. H. V. o koupi pozemků p. č. 134 a p.č. 3615 v
k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Žádost V. K. o odkoupení pozemku p. č. st. 1011, včetně
stavby bez čísla popisného v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- Žádost M. P. o prodej části pozemku p. č. 973/13 a pozemku p.č. 973/14 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města

Výpis z Usnesení z 24. Rady města Staré
Město ze dne 30. 9. 2019
225. 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 Ing. S. T., nám. Osvobození 359, Staré Město a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy
226. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 19/4 v k.ú. Chrastice mezi městem Staré Město a H. M., Chrastice 8, Staré Město a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy
227. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1008/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem mezi městem Staré Město a H. S., sídl. Budovatelů 403, Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
228. Rada města schvaluje záměr pronájmu garáže na
pozemku p.č.st. 724 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem
229. Rada města schvaluje záměr prodeje částí pozemku
p.č. 59/1 v k.ú. Hynčice pod Sušinou, dle grafického znázornění - díl A, B, C, D
230. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pozemek p.č. 948/1 v k.ú. Stříbrnice mezi městem Staré
Město a B. W., Stříbrnice 16, Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
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231. Rada města schvaluje platový výměr ředitele ZŠ a
MŠ Staré Město
232. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 21. 10. 2019 v 17.00 hod. v KD Staré Město.

Výpis z Usnesení z 25. Rady města Staré
Město ze dne 8. 10. 2019

232. Rada města schvaluje přijetí dotace z programu na
podporu lesních ekosystémů 2018 – 2020 ve výši 31 000
Kč
233. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 – Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
mezi městem Staré Město a Olomouckým krajem a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy
234. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. st. 531, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100
m2 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
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235. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
odepsat pohledávky na nájmech a službách spojených s
užíváním bytů u bývalých nájemníků
236. Rada města schvaluje Zápis do kroniky města za rok
2018
237. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení poplatku za komunální odpad pro rok 2020
(občané 550Kč/rok, chalupáři, chataři za nemovitost
1 000 Kč/rok)
238. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení nájemného v městských bytech na 35 Kč/m2,
mimo starou panelovou zástavbu
239. Rada města požádá zastupitelstvo města (v souladu
s § 102, zákona č. 128/200 Sb.) o vyhrazení radě města
provádět rozpočtové změny do výše 1 000 000 Kč.

Babinec
V úterý 15. října jsem byl
pozván na oslavu. Po příchodu do restaurace Pod
Javorem jsem byl mile
překvapen, kolik se sešlo
účastníků BABINCE. Co to
vlastně je BABINEC?
Před deseti lety se sešla
skupinka kamarádek na
takový pokec Pod Javorem.
Setkání se jim zalíbilo a tak
si řekly, že se mohou
takhle setkávat častěji. Ve
skupince je jediný muž,
který vede kroniku a zaznamenává vše, co tenhle
BABINEC podnikal a podniká. Dnes přišlo 17 členů.
Bylo to pěkné odpoledne
strávené uprostřed vzpomínek na doby tak trochu
vzdálené, ale i na ty současné. Schází se ve čtvrtek
každých čtrnáct dní. Dnes
však všichni přišli, aby
oslavili krásné desáté
výročí od počátku jejich
schůzek. Neschází se v tak
hojném počtu jako dnes.
Někdy není zrovna čas a
jindy se ozvou bolavé
nohy, nebo záda. Přece si
ale dali slib, že pokud to
půjde, budou ve schůzkách
pokračovat.
Přeji jim, aby si užili ještě
hodně příjemných chvil
v restauraci Pod Javorem u

manželů Sittových. K tomuto setkání jedna účastnice složila pěknou báseň,
kterou Vám předkládám.
(Starosta Jiří Kamp)

Láďa je jediný muž
v našem spolku,
stará se o nás velmi rád,
píše též o nás kroniku a je
to vzorný kamarád.

K 10. výročí založení
Babince

Zapisuje tam pečlivě, co
jsme kdy zažili a jak jsme
každé narozeniny
společně slavili.

Náš spolek zvaný Babinec,
slaví dnes vzácný,
velký den a čas, co trval
celých deset let,
uplynul jako krásný sen
Bylo nás zprvu jenom málo
a pak, kdo ví jak se to stalo,
bylo nás stále víc a víc
a neodradilo nás vůbec nic.
Nevadilo nám špatné počasí, ať bylo vedro, nebo
štípal mráz, příjemné a
vstřícné prostředí nás
přivítalo v každý čas.
U Sittů máme své zázemí,
své schůzky zde pořádáme
a vždy si mezi sebou
vesele, s důvěrou povídáme.
V létě se krásně osvěžíme,
v zimě zas ohřejeme, Laďa
vždy něco přichystá,
spolu se zasmějeme.

Byli jsme také na výletě.
Byl příjemný a velmi milý,
poznali jsme moc dobré
lidi, báječně jsme se pobavili.
Každých čtrnáct dní pod
Javor směřují naše kroky,
těšíme se vždy na sebe a je
to tak už roky.
Rádi se scházíme, probíráme novinky a často nás
napadají, na prošlý život
vzpomínky.
Každá z nás má své starosti, radosti a také boly,
navzájem si je sdělujeme
ať je to o čemkoli.
Za ten čas vzniklo přátelství, hluboké, pevné
a čisté, a co jsme si kdy
slíbili, platilo, že je jisté.
Vždyť přátelství je dar od
Boha, kromě lásky

ten nejdražší, myšlenky
naše povznese a každé
srdce potěší.
Važme si proto toho daru a
buďme šťastni, že se máme. Až jednou zůstaneme
sami, rádi si zavzpomínáme.
Tak plynul čas, a život jde
dál, hodně nám přinesl a
také vzal. Ten, kdo se umí
s životem bít, na čem mu
nejvíc záleží, nedá si vzít.
Čas nám teď brzy ukáže,
jak naše vztahy jsou pevné
a rozhodnutí, že budem
trvat dál, je prostě neochvějné.
Pěstujme dál náš Babinec,
ať rozrůstá se a vzkvétá, ať
spokojeni
jsme
spolu
v něm
a vydrží nám léta. Ať umíme si pomáhat a má
nás každý dobrý člověk
rád.
A ještě přání nakonec, ať
žije náš Babinec. Já přeji
vám, jak se sluší, štěstí,
zdraví, lásku a slunce
v duši.

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2019
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V listopadu oslaví svá významná životní
jubilea:
Štefan Daniel

VZPOMÍNKA
Dne 13. listopadu 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana MIROSLAVA KUČERY.

Alžběta Konkolová
Marie Mráčková
Pavel Mrekva
Alois Pospíšil
Josef Štěpáník
Emma Šulová
Veronika Trojáková
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Stále vzpomíná bratr, tety, sestřenice, bratranec a strýc

VZPOMÍNKA
Jen ten, kdo ztratil, co drahé mu bylo,
pochopí, co bolesti mu zbylo.
Dne 4. listopadu 2019 by oslavil 70. narozeniny
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
pan JOSEF BARČÍK

Úmrtí:
Antonín Jonák
Ivan Pernica
Marie Pešková
Otto Švéda
Anna Heldesová
Narození:
Oliver Polášek
Historik, pan Václav Černý, autor knihy Pohledy do dějin Staroměstska,

S láskou vzpomínají manželka,dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA
Dal ses na cestu, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe.
A my zase milovali tebe.

Dne 25. listopadu vzpomeneme10. výročí, kdy zemřel
náš syn
pan MICHAL DLOUHÝ.

sepsal opravy k textu této knihy.
Vyzvednout si je můžete v Informačním centru.
Stále vzpomínají rodiče a dcery Hanka a Karolínka.

Zájemci o listopadové seniorské plavání
v termálních lázních Velké Losiny, které

Dne 5. ledna 2020 také s láskou vzpomeneme 10. výročí, kdy zemřel náš bratr
pan OLDŘICH PUŠMAN.

proběhne 19. listopadu, přijďte se prosím
nahlásit a zaplatit 213,- Kč do Infocentra
nejpozději ve čtvrtek 14. listopadu.
Stále vzpomínají sestry s rodinami.
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DĚTI

Pohybová školička
pro nejmenší
Pokud
jste
prochá zeli
ně který ř ı́jnový č tvrtek
odpoledne kolem parku u
poš ty, urč itě jste si vš imli
skupiny
rozesmá tý ch,
nadš eně dová dě jı́cı́ch dě tı́.
V ř ı́jnu zahá jila ve Staré m
Mě stě
svou
č innost
Jesenická
pohybová
š količ ka.
Nabı́zı́
vš eobecnou
pohybovou
prů pravu pro dě ti ve vě ku
od tř ı́ do š esti let. Formou
her si dě ti zlepš ujı́ kondici,
cvič ı́ obratnost, ale hlavně
se ú ž asně bavı́. Na hodiny
nenı́ nutné se př ihlaš ovat a
jsou zdarma. Jak ř ı́ká trené r
a zakladatel š količ ky Jan
Malysa, smyslem je př ivé st
k pohybu co nejvı́ce dě tı́,
uká zat jim, ž e hý bat se dá
vš ude a ž e je to př edevš ı́m
zá bava.
Kromě
hodin
š količ ky
v
Jesenı́ku,
Hanuš ovicı́ch,
Zlatý ch

Horá ch a nynı́ i ve Staré m
Mě stě vede na mateř ský ch
a zá kladnı́ch š kolá ch na
Jesenicku
inspirativnı́
hodiny tě locviku. O tom, ž e
své prá ci a hlavně dě tem
rozumı́, se mů ž ete osobně
př esvě dč it. Za pě kné ho
poč ası́ v parku u poš ty, v
zimnı́m obdobı́ a v př ı́padě
hodně nepř ı́znivé ho poč ası́
v prostorá ch kulturnı́ho
domu. Aktuá lnı́ informace
k jednotlivý m hodiná m a
př ı́padné změ ny je mož né
vž dy najı́t na webový ch
strá nká ch
www.facebook.com/jesenic
kapohybovaskolicka.
Dě kuji panu starostovi a
vedenı́ mě sta za podporu,
prostř edky a prostory, dı́ky
který m majı́ naš e malé dě ti
mož nost si zase o ně co vı́c
hrá t a pravidelně sportovat.
(Bá ra Hubı́ková )

Staré Město přivítalo nové občánky
V pátek 27. září 2019 jsme přivítali v obřadní síni městského úřadu 11 nových občánků města. Přejeme jim šťastné a radostné dětství. Velké poděkování patří paní učitelce Šimové a dětem z mateřské školy za pěkné vystoupení při slavnostním obřadu. KSZP.
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Novinky ze školy
Na podnět rodičů dětí MŠ
jsme se rozhodli dětem
zpříjemnit pobyt na školní
zahradě
vybudováním
dřevěné pergoly. Součástí
bude i malé posezení, kde
děti najdou úkryt před
silným sluncem. Současně
jsme také připravili pozemek pro nové větší pískoviště, které je už vyrobené,
ale vlastní instalaci necháme až na začátek jara,
včetně nového písku.
Práce na nové školní budově rovněž intenzivně pokračují. Po vybudování
základů dojde k napojení
tělocvičny na rozvod tepla.
Předpokládáme, že od
listopadu by už tělocvična
měla být plně funkční. Do
té doby žádáme veřejnost o
trpělivost. Dbejte zároveň
osobní bezpečnosti při
pohybu v areálu kvůli ztíženému přístupu.

ŠKOLA

tělocvičně.
V sobotu 9. 11.
2019 od 14 hodin
proběhne
její
oficiální uvedení
do provozu. Přijďte se podívat či
přímo vyzkoušet.
Venkovní
posilovna
v areálu
školy je opět
v provozu. Poděkování patří našim žákům, kteří
se podíleli na
přemístění a instalaci strojů, a také
panu Řezníčkovi
za bezplatné zemní
práce. Škoda jen,
že se místní občané neumí chovat
k veřejnému majetku a dochází ke
znečišťování areálu školy, zejména
hřiště. (Šikula)

Novinkou je jistě i vybudování horolezecké stěny v
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